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Hvordan drive lykkepolitikk?

Margunn Grønn
Redaksjonssekretær

FOTO: MAGNUM PHOTOS

Bør et lands politikk ha som mål å gjøre folk lykkeligere? Ja, vil mange svare, selvfølgelig bør
den det. Materialisme og kommersialisering skaper veldige behov, og reklame styrer til en viss
grad hva vi oppfatter som lykke. Denne påvirkningen skaper en konstant higen etter det som
andre har og som man ikke selv kan få. Kan politikerne gjøre noe med alt dette? Og hvem vet
hva som vil gjøre oss lykkeligere?
Lykkeforskningen gir faktisk noen svar på disse spørsmålene. Samfunn hvor mange oppgir at de har det bra, kjennetegnes blant annet av stor grad av frihet, tilgang på kunnskap,
stor økonomisk likhet, likestilling mellom kjønnene, politisk demokrati, sivile rettigheter og
tillit mellom menneskene – ved siden av materiell velstand. Det er med andre ord en myte at
mennesker i fattige land er lykkeligere enn oss. Statistikken viser også at vi er lykkeligst når
vi lever i parforhold eller har andre nære, gode relasjoner, når vi trives med arbeidet vårt og
har god helse.
Dersom man skal drive politikk for å gjøre flest mulig lykkelige, vil det i Norges tilfelle
være feilslått å øke det generelle velstandsnivået. Statistikken viser nemlig at det bare er de
virkelig fattige som får bedre livskvalitet av bedre økonomi. I den grad penger spiller inn, er
det altså nettopp her, blant de som har minst, at vi bør sette inn ressursene. De som har nok
fra før, blir ikke nevneverdig lykkeligere av å få bedre råd. Enkelte forskere hevder sågar at
man blir ulykkeligere av det. En god politikk vil være en som legger til rette for tillit mellom
mennesker, gode relasjoner, bedre helse og større trivsel på jobben. En politikk som appellerer til de materialistiske sidene i oss vil derimot gjøre oss mer ulykkelige, siden en materialistisk innstilling i seg selv har negativ innvirkning på lykkefølelsen.

7754_01-07

29.11.02

12:44

Side 3

tema i lykkeland

«Jeg vil vite om du kan se skjønnheten,
selv når den ikke er vakker,
hver eneste dag,
og om du kan søke kilden i ditt eget liv
i dens nærvær.»
Fra «Invitasjonen» av Oriah Mountain Dreamer
Damm 2001
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Innbyggere i Dhaka i Bangladesh
venter på vannforsyninger.

Det store vannrøveriet
IMF og Verdensbanken presser fattige land for at de skal selge sine offentlig eide vannverk til multinasjonale vannkonserner.
Privatiseringen av vann er et vilkår for at de land det gjelder skal få støtte til vann- og avløpsplaner,
heter det i en rapport fra den verdensomspennende organisasjonen One World Action.
tekst GUSTAVO CAPDEVILA (IPS) og JOAKIM THORKILDSEN

Helt til midten av 1980-årene hadde
det offentlige ansvaret for vannforsyningen i nesten alle land. Da
begynte Verdensbanken og IMF sine
kampanjer for privatisering.
– Å privatisere statlige vannselskaper er stort sett obligatorisk for
land i sør i dag, sier Gunnar Aegisson, rapportens forfatter.
Fattige prisgitt markedet
Den privatiserte vannsektoren domineres av en håndfull multinasjonale
selskaper. De er ikke interesserte i å
betjene de fattigere lag av folket som
ikke oppfattes som lønnsomme
kunder. Vann blir dermed et privilegium for de som kan betale høyere
priser.
4
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– Vann er en grunnleggende
menneskerett som hver stat må
sikre for landets innbyggere, mener
One World Action. Dermed kommer organisasjonen i strid med Verdensbanken og IMF sitt syn om at
vann er et økonomisk gode – en
salgsvare – som bør styres av markedskreftene.
IMF og Verdensbanken argumenterer med at fri konkurranse
fører til økt effektivitet. Aegisson
innvender at naturvann faktisk er et
monopol. Forbrukerne kan ikke
velge blant forskjellige leverandører,
derfor er det heller ingen fordeler de
kan trekke av konkurransen.
Private vannselskaper er svært
sjeldne. Bare fem prosent av verdens

drikkevann er i private hender.
Frankrike er et unntak i den rike
verden. Der foregår vanndistribusjonen etter et kongelig dekret fra
midten av 1800-tallet. I Storbritannia ble vanndistribusjonen privatisert for mer enn ti år siden. Det er få
tegn til at andre rike land vil gå fra
offentlig til privat vannforsyning.
Skal subsidiere
Det er vanskelig å se at et lønnsomhetsorientert selskap som driver
monopol i sør, kan løse fattigfolks
vannforsyning, dersom Verdensbankens krav om at markedet skal betale blir tvunget igjennom. Dette ser
også tilhengerne av privatiseringen,
som foreslår å løse problemet ved

subsidier.
Verdens Vannkommisjon, der
Verdensbankens visepresident Ismael
Serageldin er formann, hevder følgende: «Private interesser vil ikke
investere med mindre de sikres en
akseptabel avkastning, og denne
avkastningen må komme fra de som
har nytte av tjenesten. Virkeligheten
er at det er mange mennesker som er
fattige, og som ikke har råd til å
betale de fulle kostnadene. For det
første er det en legitim rolle for myndighetene å bygge et sikkerhetsnett
for de fattige. For det annet, er det
viktig at subsidiene går til folk, ikke
til selskapene.»
I rene ord betyr det at myndighetene skal gi penger til de fattige, slik
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Massedød i blomsterriket

at de kan kjøpe en fullpristjeneste
fra et privat selskap for at det igjen
skal sikre sin lønnsomhet.
En milliard uten vann
Det blir altså myndighetene som til
syvende og sist skal betale regningen uansett – og det er vanskelig å se
hvilke fordeler privatisering da skal
medføre sammenlignet med tradisjonell offentlig virksomhet. Videre
er det vanskelig å se for seg effektive
løsninger som gir subsidiene direkte til forbrukerne, i stedet for selskapet direkte.
Forretningsmagasinet «Fortune» har anslått at vannbransjen
omsetter for 400 milliarder dollar
per år. Det er til sammenligning 40
prosent av oljeindustriens verdi og
en tredel av legemiddelindustrien.
Verdensbanken regner med at handelen med vann kommer til å øke
kraftig, og at den største veksten
kommer til å foregå i den tredje verden.
Mer enn én milliard mennesker
har i dag ikke adgang til trygt vann.
I 2025 vil tallet stige til 2.5 milliarder, det vil si en tredjedel av verdens
befolkning. Problemet er mest
presserende i storbyene i den tredje
verden, hvor infrastrukturen ikke
har holdt tritt med veksten i innﬂytting fra landsbygda.
Mot monopolisering?
En håndfull kjempeselskaper
dominerer dette markedet. To franske selskaper, Vivendi og Suez, er de
klart største. De kontrollerer nå 70
prosent av verdens private vannmarked. Vivendi er i rundt 100
land, Suez i over 130.
Blant de resterende 30 prosent av
verdensmarkedet ﬁnner vi Thames
Valley, nå en del av det store tyske
konsernet RWE, som er tilstede i 44
land, SAUR – vanndivisjonen i den
franske Bouygues-gruppen som er
inne i 30 land, og partnerskapet
mellom Bechtel i USA og United
Utilities i UK. Konsentrasjonen
øker også gjennom overtakelser og
fusjoner. Nå er for eksempel rundt
40 prosent av den britiske vannindustrien på utenlandske hender

◆

Olje- og gassutvinning i Norskehavet kan fortsette i 100 år til,
mener forskerne. Foto: Reuters

Oljeeventyret fortsetter
Norge satser alt på å øke sine allerede enorme bidrag til drivhuseffekten. Vi vil kunne
utvinne gass i minst 100 år til, tror petroleumsforskere. Spørsmålet er bare hvordan
verden ville se ut dersom alle tenkte som
Norge. Industrien har skremmende framtidsperspektiver: Beregningene viser at inntektene
fra nåværende felt kan økes med 450 milliarder kroner. For å hente inn dette satses det
på teknologisk utvikling og grunnforskning.
– Forklaringen er at Norge har fått mye
mer ut av de oljereservoarene som er påvist,
enn det man først trodde var mulig, sier professor Arne Skauge ved Centre for Integrated Petroleum Research ved Universitetet i
Bergen. Felt som ble påbegynt allerede
rundt 1970, som Ekoﬁsk, vil produsere olje
helt fram til 1050 og kanskje enda lenger.

Forurensing kan være årsaken til
at isbreen på Kilimanjaro smelter.

Inntil halvparten av verdens planter står i
fare for å bli utryddet. Det nøyaktige antall
planter i verden er fremdeles årsak til
debatt, men man regner med at det eksisterer mellom 310 000 og 422 000 arter. Når
nye beregninger fra tropene tas med, øker
andelen truede plantearter fra tretten prosent til mellom 22 og 47 prosent, det vil si
mellom en tredel og halvparten av alle plantearter i hele verden. Mesteparten av verdens truede plantetyper vokser nettopp i
tropene.

(Kilde: www.forskning.no)

Foto: Reuters

Kilimanjaros isbre smelter
Isbreen på Kilimanjaro smelter så fort at den
kan være borte innen år 2020, frykter forskere. Dette skriver den danske avisen Politiken. Det er amerikanske forskere som har
slått alarm om tilstanden for den unike
breen på Afrikas høyeste fjell.
– Våre undersøkelser viser at isbreens
topp har sunket med minst 17 meter siden
1962, sier professor Lonnie Thompson ved
Universitetet i Ohio. Nok et resultat av den
globale oppvarmingen?

(Kilde: IPS)

Får kong Mswati lov til å gifte seg
på nytt? Befolkningen i Swaziland
er delt i synet på sin konges nye
erobring.

(Kilde: www.forskning.no)
Monarki-krise i Swaziland

Havskilpadden står i fare for å bli
utryddet, men fredes nå fra kommersiell utnyttelse. Foto: Reuters
At Cannabis øker kreftfaren er et
moment som har vært lite fremme
i legaliserings-debatten.

Cannabis øker kreftfaren
Tre sigaretter med cannabis gjør like mye
skade som 20 sigaretter. Dersom begge
røykes sammen, blir effekten dramatisk forverret. En cannabis-røyk kan inneholde
opptil 50 prosent mer kreftfremkallende
forbindelser (karsinogener) enn vanlig røyk,
går det fram av en rapport fra The British
Lung Foundation.
I en tidligere britisk undersøkelse har 79
prosent av barn og ungdom svart at de regner cannabis for ufarlig i forhold til kreftfaren. Bare to prosent mente det var en helserisiko forbundet med å røyke cannabis.

Dyrearter får økt beskyttelse
En konferanse i Santiago har konkludert
med at en rekke dyrearter, deriblant sjøhester, sjøskilpadder og haier, skal få økt
beskyttelse. Handelen skal reguleres av FNs
konvensjon for utryddingstruede arter og
vekster, kalt Cites. Delegater fra 160 land
har underskrevet avtalen, melder IPS. Hvalhaien og haiarten «brugd» er blant de artene som skal få økt beskyttelse. Begge er
blant verdens største ﬁskearter.
Botswana, Sør-Afrika og Namibia fikk
imidlertid presset gjennom et kompromiss
som gjør at de har lov til å selge elfenben
fra og med 2004.

Kong Mswati III er i trøbbel. Og bråkets kilde
er en vakker 18-åring som han ønsker å
gjøre til sin 11. kone.
For en tid tilbake ble Mswati bergtatt
av Zena Mahlangu på et dansearrangement, og bestemte seg for å gifte seg med
henne. Som tradisjonen krever, sendte kongen tre sendebud for å hente jenta. Men
Mahlangu var slett ikke villig til å gifte seg
kongelig, og hennes mor anklaget derfor
kongen for kidnapping. Jenta ble ført til
kongens gjestehus, isolert fra familie og
venner. Hun holdt likevel kontakt med sine
kjære gjennom en mobiltelefon.
Saken har ført til en hissig debatt om
forholdet mellom den moderne tid og tradisjonen i deler av Afrika. Kong Mswatis far
Sobhuza hadde 152 koner da han døde i
1982.

(Kilde: IPS)
Aktualitetssidene er redigert
av Joakim Thorkildsen

(Kilde: IPS)
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Trond Wormstrand
er informasjonsmedarbeider i Framtiden i
våre hender

ILLUSTRASJON: HEIDI RING/DIPP

En bondefortelling
Bach, bøker og bordets gleder
– det er jul for meg. På bordet står
luteﬁsk og rakeﬁsk, pinnekjøtt og
ribbe. Godt og norsk. Og ikke særlig
originalt. Du stikker sikkert også
gaffelen i norskprodusert julemat.
Likevel stamper den norske bonden
i leirtung motbakke.
Norge har anstrengt seg for å
bevare «levende bygder». I Europa
har kanskje bare Sveits og Finland
stått mer på for landsbygda enn oss.
Likevel har åtte gårdsbruk daglig
gått dukken her i landet siden 1950.
«Den mest dramatiske og vidtrekkende sosiale endringen i andre
halvdel av århundret, den som for
alltid avskjærer oss fra fortidens verden, er bondestandens endelikt»,
skriver den engelske historikeren
Eric Hobsbawm i sin bok om 1900tallet, «Ekstremismens tidsalder».
Umulig å tenke seg at bonden
reiser seg igjen? Muligens, men det
6
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ﬁnnes gode grunner til å tro på en
aldri så liten bondereisning – kanskje særlig i Norge: Et sted i vårt
indre stritter nemlig også vi bymennesker mot å plassere bonden på
bygdemuseum. Her på jorda har vi
tross alt vært jordbrukere i ﬂere
tusen år. Vi har alle en bonde i oss.
En omfattende europeisk holdningsundersøkelse på slutten av
nittitallet viste at hele 87 prosent av
oss mener at «distriktenes særpreg
bør beskyttes». Senere har beskyttelsestrangen falt noe, men bondefjerne kafémennesker utgjør fortsatt en
minoritet. Vi som ﬂokker oss sammen i byer og tettsteder trives med
bondekost og bunader – og ferierer
gjerne på bondelandet. Vi henger
opp natur i rammer på veggen og
holder oss med «husdyr» (jo mer
urbaniserte vi blir, desto ﬂere kjæledyr). Så kom ikke her Eric Hobsbawm: Vi nordmenn er ennå ikke

avskåret fra fortidens verden.
Nå tror jeg selvfølgelig ikke at
sympati fra byene er nok til å redde
bygd og bonde. Nei, nye konkurransevilkår må til – og de kan komme:
Norsk jordbruk har nemlig betydelige, og nesten hemmeligholdte, økologiske fordeler i forhold til andre
land. Jorda vår kan dyrkes med små
miljøskader: Et oppstykket og
spredt jordbruksareal, som bare
utgjør tre prosent av landets totale
areal, gjør at forurensning fra jordbruket belaster miljøet som helhet
lite. Jevn nedbør gir få erosjonsskader. Rikelig nedbør gir lite behov for
kunstig vanning – vi slipper forsaltning, forsumpning og nedtapping
av grunnvann som irrigasjon ofte
fører til. Snø og kulde skåner jordbruket i Norge for sykdommer og
skadedyr som andre land sliter med
– og gjør sprøytemidler mindre nødvendige. I tillegg har Norge tunge

7754_01-07

29.11.02

12:45

Side 7

« Vi som ﬂokker oss sammen i byer og tettsteder
trives med bondekost og bunader

av
Steinar Lem

– og ferierer gjerne på bondelandet»

Hjelp til selvhjelp
Alle partier, grupper og enkeltmennesker drives av høy moral. Bare spør dem
selv. På NRKs Standpunkt nylig kunne Siv Jensen opplyse om at den beste
hjelp u-landene kunne få er: Frihandel. (Som hun og Frp tilfeldigvis tror de
vil tjene på selv.) Vi bør for eksempel spise mest mulig kjøtt fra Afrika. Det
spørs likevel om ikke denne spisingen har et begrenset solidaritetspotensial: Hvor feite kan vi bli i pur hjelpevilje?
I alle fall har Framtiden i våre hender noe å lære i jakten på popularitet.
Det ville nok øke medlemstallet hvis budskapet blir at nordkvinner og nordmenn bør kjøpe og forbruke mest mulig - av hensyn til verdens fattige selvsagt, og for å bedre miljøet.

Verdikamp
Konﬂiktene er for tiden dramatiske i norsk politikk. Frp stemples som uansvarlig fordi partiet – det vil si Carl Ivar - vil spandere enda ﬂere oljemilliarder på sine velgere. Regjeringen og Ap tror nemlig at resultatet blir inﬂasjon
og renteøkning - og dermed lavere inntektsvekst de nærmeste årene. SV på
sin side mener at denne inntekstveksten i større grad skal manifestere seg
som vekst i offentlig forbruk - for nåværende og kommende norske velgere de nærmeste årene.
Alle som mangler stemmerett i Norge følger utfallet av verdikampen
med åndeløs spenning.

jordarter som er lite utsatt for vind- og
vannerosjon. Slik sørger naturen for
at jordbrukeren «millom bakkar og
berg» er blant de grønneste i verden.
Noe å tenke på når du nyter julematen?
Problemet i dag er at verdens bønder kan erodere jorda, ødelegge jordstrukturen, slippe ut klimagasser og
minske mangfoldet av dyr og planter
– nesten uten å måtte betale for det.
Derfor har skader som landbruket
påfører natur og miljø så godt som
ingen innvirkning på prisen du og jeg
punger ut for maten. Når den globale
landbruksindustrien må begynne å
betale for sine omfattende miljøskader (inkludert den enorme transporten den skaper), vil norsk planteproduksjon og norsk kjøttproduksjon
basert på lokalt fôr kunne bli konkurransedyktig på pris.
Derfor er det håp for norsk jordbruk. Med bedre dyrevelferd og et mer
sjenerøst forhold til rovdyr, kan det bli
en moderne næring. Mye av dagens
norske industri hører derimot fortiden til. Industrien vår produserer få
«grønne varer» – det vil si varer som
forurenser lite, krever begrensede
naturressurser, men desto mer kunnskapsrik arbeidskraft. Ta for eksempel

produkter innenfor informasjonsteknologien: I 2000 sto slike produkter
for 10 prosent av dansk eksport, 20
prosent av svensk eksport og hele 25
prosent av ﬁnsk eksport, men bare fattige 3 prosent av norsk eksport!
Eksportindustrien vår har gjort seg
avhengig av miljøskadelige produkter:
Olje og gass, papir og metaller, plast
og kunstgjødsel. Når verden tar til vettet, eller blir tvunget til det av knapphet og miljøkatastrofer, og skjærer
ned på forbruket av fossile brensel og
råmaterialer, har Norge industrielt
sett lite å falle tilbake på. Jordbruket
vårt vil derimot kunne styrke sin konkurranseevne betydelig. Derfor kommer neppe de neste femti årene til å
arte seg som en forlengelse av den
bondedøden vi har hatt etter andre
verdenskrig.
Som Rolf Jacobsen skriver i diktet
«Den lille bonden»:

En forretningside for hele familien
Dette er overskriften på en annonse som av og til dukker opp i Dagbladet.
Hva er ideen? Å kjøpe en liten produksjonsmaskin til 33 000 kroner for
videre salg. Maskinen er 100 prosent miljøvennlig, står det, og meget støysvak. Produktene er vakre og kundekretsen enorm. Hva produserer maskinen? Vi vet ikke mer enn det som står: Maskinen er liten, miljøvennlig, støysvak og lager vakre produkter. Bortsett fra størrelsen er den altså som produksjonsmaskiner ﬂest. Sikkert noe for norske velgere, sikkert til gavn for
Afrika - og kanskje en idé som premie til den som verver 100 medlemmer
til Framtiden i våre hender?

All reklame er god reklame
Pål Gundersen er ikke bare et menneske som vil hjelpe u-landene. Han er
også leder av Framtiden i våre henders lokallag i Trondheim. Og han har lagt
ny parkett hjemme hos seg selv. Denne parketten er laget av regnskogstømmer.
– Jeg var i god tro, sier han til Adresseavisen, og får et stort oppslag på
sin bekjennelse.
Inspirert av Siv og Carl og Pål bør kanskje daglig leder i samme organisasjon,Arild Hermstad, kjøpe seg en stor og gammel amerikansk bil med et
forbruk på ﬁre liter på mila. I beste tro. Vi er jo alle alltid i beste tro. Det blir
nok et bra innslag i Dagsrevyen - og et bidrag til å myke opp organisasjonens moralistiske og økologiske og sidrumpa 70-talls image.

«Han som har tapt. Til nå.
Men som vi kanskje må spørre
snart om veien. Dit vi kom fra.
Der det gror.»
◆
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«Den er det lykkeligste menneske som kan sette enden av sitt liv i forbindelse
med begynnelsen» J. W. von Goethe

«Lidelsen er lykkens pris» Karen Blixen

Veien til lykke
Har du noen gang lurt på hvordan lykken er fordelt mellom
oss mennesker? Er rike mennesker for eksempel lykkeligere
enn fattige? Har penger i det hele tatt noe med lykke å
gjøre? Det er mange som har lurt før deg. Svaret er kanskje
enklere enn du tror.
tekst MARGUNN GRØNN /TROND WORMSTRAND foto KNUT BRY

Når farer det glimt av noe som
ligner lykke gjennom deg? Kanskje
når sansene dine opplever noe sterkt
og godt: Øyeblikket ditt barn kommer til verden. Eller mer hverdagslig: Lukten av høstens første fårikål?
Kanskje lykkeglimtene dukker opp
8 F O L K E V E T T nr. 6 • 200 2

når du mestrer noe? Løser en matteoppgave, baker et brød som smaker
som brød skal smake eller skriver en
stil som vekker lærerens anerkjennelse? Kanskje er det når du kjenner
nærhet til barn og kjæreste, til dyr
og natur?

Så lykke har kanskje ikke så mye
med billigere biff, brandy og bensin
å gjøre? Heller ikke med lønnspålegg og lavere rente – eller milde
gaver fra politikere som konkurrerer
om stemmeseddelen din? Blir mennesker lykkeligere av å bli materielt
rikere? Mange ﬁlosofer har besvart
spørsmålet negativt, men hva sier
lykkeforskerne?
Rik og lykkelig?
Siden 1945 er det gjennomført ﬂere
hundre nasjonale og internasjonale
undersøkelser der folk fra nesten
samtlige rike og en rekke fattige
land har blitt spurt om hvor lykkelige de føler seg.
Den største samlingen av slike

undersøkelser ﬁnner vi ved Erasmus-universitetet i Rotterdam. Tidsstudier av disse dataene foretatt av
John Hille for Framtiden i våre hender, viser at det ﬁnnes en sammenheng mellom inntekt og lykke, men
at sammenhengen blir borte over et
visst inntektsnivå. Trolig er det mulig
å anslå det nivået: I USA er det helt
siden 1946 regelmessig gjennomført
lykkeundersøkelser, med nesten
likelydende spørsmål. Svarene viser
at amerikanerne var mest lykkelige
på 1950-tallet – siden har det gått
svakt nedover. Bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger i USA
var i 1950 på omkring 10 000 dollar,
et nivå som Norge og andre land i
Vest-Europa nådde omkring 1970.
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«Den høyeste lykke i livet er vissheten om å være elsket for sin egen skyld, eller rettere sagt: å være elsket til tross for at man er den man er.» Victor Hugo

keland
«Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler,
men gleder seg over hva han har»
Demokrites

Undersøkelser tyder da heller ikke
på at lykkenivået har økt i Europa
siden 70-tallet. I EU er det gjort årlige målinger av folks tilfredshet med
livet siden 1973. Undersøkelser fra
tiden før 1973 tyder imidlertid på at
befolkningen i ﬂere av disse landene
opplevde økende tilfredshet i de totre første tiårene etter annen ver-

denskrig. En lignende tendens ﬁnnes i de få utviklingslandene, Brasil,
Mexico, India, Filippinene og SørKorea, der det er gjennomført nok
undersøkelser til å muliggjøre sammenligninger over tid. Når disse landene har opplevd økonomisk vekst,
har det også vært en tendens til at
graden av lykke og tilfredshet med

livet har økt. Disse resultatene taler
på den ene siden sterkt for at folk i
fattige land blir mer lykkelige av å
bli mindre fattige. Syke, sultne og
undertrykte mennesker blir lykkeligere når de oppnår et minimum av
kaloriinntak og fysisk sikkerhet
– et overbevisende argument for å
hjelpe mennesker i nød. Å bruke
mer penger på oss selv her i den rike
verden har ingen målbar effekt på
lykkenivået. De samme pengene
brukt på syke og sultende i fattige
land vil derimot øke deres lykke dramatisk. Det ﬁnnes med andre ord en
sammenheng mellom inntekt og
lykke – men denne virkningen ﬂater
altså ut og blir borte over et visst inntektsnivå.
Familie, helse og kjønn
Hvordan står det så til med lykken
her hjemme? Har økende velstand
gjort oss lykkeligere? Svaret må nok
bli nei, nordmenn er verken mer
eller mindre lykkelige i dag enn ved

en tilsvarende undersøkelse foretatt
i 1991, da landet vårt var inne i en
økonomisk nedgangstid. Derimot
er vi litt mindre lykkelige enn i 1972.
Det viser undersøkelsen «Religion
1998».
Denne tendensen bekreftes av
Markeds- og mediainstituttet (MMI)
som annethvert år siden 1985 har
kartlagt våre grunnleggende ønsker
for tilværelsen, og vår oppfatning av
hvordan de kan realiseres. Et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen har besvart spørsmålet: «Vil du beskrive deg selv som
meget lykkelig, ganske lykkelig, ikke
spesielt lykkelig eller slett ikke lykkelig? I artikkelen «Hvorfor blir vi
ikke lykkeligere?» drøfter instituttets forskningssjef Ottar Hellevik
resultatene: «Gjennom de siste 15
årene er nordmenn ﬂest blitt rikere,
uten at de har blitt lykkeligere. Man
blir ikke ulykkelig av velstand i seg
selv. Men det er helt tydelig at et
materialistisk liv med jag etter mateF O L K E V E T T n r. 6 • 2002
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«Vi var sikre på det den gangen, og jeg er det ennå, at det eneste sted hvor
en fremdeles kan ﬁnne paradiset slik det alltid har vært, er inne i en selv.»
Thor Heyerdahl

rielle goder ikke er synonymt med et
lykkelig liv.»
Finner vi så en sammenheng
mellom velstand og lykke når vi
sammenligner folk med ulik inntekt? I utgangspunktet kan det se ut
som om folk med god økonomi er
lykkeligere enn de mindre velstående. Det viser seg imidlertid at store
deler av disse forskjellene kan forklares med familiesituasjon, helse
og kjønn. Nærmere bestemt kan det
tenkes at de velstående ikke er lykkeligere i gjennomsnitt fordi de er
velstående, men fordi de har bedre
helse, oftere lever i parforhold, har
ﬂere venner og/eller har triveligere
og mer givende jobber enn de min-

«Lykken dør når den ikke deles» Ukjent
10 F O L K E V E T T nr. 6 • 2 0 0 2

dre velstående. På dette punktet
skiller ikke nordmenn seg ut fra
andre mennesker i andre land. Folk
som lever i parforhold har for
eksempel bedre økonomi enn de
som lever alene.
Ønsker om fritid, økonomi og helse
Gjennom disse undersøkelsene kan
vi også studere når i livet vi er mest
tilfredse. Statistisk sett når vi toppen av lykke idet vi ﬁnner en partner
og avslutter perioden med å leve
alene (etter å ha forlatt barndomshjemmet) og før vi eventuelt får
barn. Å være alene synes å ha en
negativ innvirkning på lykkefølelsen for begge kjønn, men i større

grad for menn. Alder betyr også en
del, de ﬂeste har det best når de er
mellom 25 og 35 år, siden synker
lykkefølelsen gradvis for de ﬂeste.
For de eldre har helsetilstanden
svært mye å si, ved siden av tap av
ektefelle. Kvinner synes å ha et noe
større potensiale for å føle seg lykkelige og personer med høyere
utdannelse har lysere utsikter enn
de uten.
Når nordmenn blir spurt om hva
de tror de trenger for å få det bedre,
svarer de mer fritid, bedre økonomi
og bedre helse (Samfunnsspeilet nr.
4, 1999). Svært mange av dem som
nevner helse, gir dette høyeste prioritet. Andelen som er opptatt av

økonomiske forhold ser ut til å
synke med stigende alder. «I aldersgruppene under 25 år er det framfor
alt bedre økonomi som folk tror
ville bidratt til å gjøre livet bedre»,
skriver Anders Barstad som har
foretatt undersøkelsen for Statistisk
Sentralbyrå. Et påfallende trekk er
også hvordan mer fritid er et ønske
som en framfor alt ﬁnner blant de
ressurssterke. Jo høyere inntekt og
utdanning folk har, jo mer framheves og prioriteres ønsket om fritid.
Personer med lav inntekt og utdanning prioriterer annerledes. De
ønsker seg bedre økonomi. Småbarnsfamiliene skiller seg ut ved
både å nevne mer fritid hyppigere
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– Hva er lykke for deg?
« Mer penger på oss selv her i den rike verden har ingen målbar effekt på lykkenivået.
De samme pengene brukt på syke og sultende i fattige land
vil derimot øke deres lykke dramatisk.»
enn andre og i tillegg prioritere fritiden som viktigst.
Andelen med bestemte ønskemål er høyest blant yngre og middelaldrende enslige, hvor enslige
forsørgere topper skalaen. Blant de
eldre er ønsket om å få ﬂere gode
venner påfallende ofte nevnt.
Frihet, likhet og likestilling
Samtlige større, internasjonale
undersøkelser viser en tendens til at
folk i rike land er lykkeligere enn i
fattige land. Det å leve i et rikt land
gir faktisk større effekt på lykkefølelsen enn om man forbedrer sin
egen økonomi, noe som tyder på at
det kan være andre forhold som

spiller inn og som har sammenheng
med det generelle velstandsnivået.
Den nederlandske forskeren
Ruut Veenhoven har funnet en sammenheng mellom livsvilkår og lykke
som samvarierer med resultatene
fra ulike land. Disse undersøkelsene
viser at ulike mål på henholdsvis frihet, tilgang på kunnskap, andelen
offentlige utgifter og graden av likestilling, ved siden av materiell velstand, til sammen kan forklare hele
77 hele prosent av variasjonene i
lykke mellom 22 land. Veenhoven
fant også at graden av lykke varierer
med graden av tillit til andre mennesker, men ikke med graden av
tillit til samfunnsinstitusjoner.

«Lykke ligger ikke i selve lykken, men i strevet etter å bli lykkelig.»
Fjodor M. Dostojevskij

Forskeren Peggy Schyns fant i tillegg ut at graden av politisk demokrati og sivile rettigheter hadde
positiv innvirkning på lykkefølelsen. Mer soﬁstikerte mål på likhet i
samfunnet gjennom inntekter målt
før og etter skatter og offentlige
overføringer, viser også en klar sammenheng mellom økonomisk likhet
i samfunnet og lykkefølelse, skriver
Hille i sin rapport «Rik og lykkelig?», utgitt av Framtiden i våre hender i 1999. Stort sett alle de undersøkelsene som er nevnt i denne
artikkelen tar utgangspunkt i husholdningens inntekter, ikke i forbruk. Forskjellene i inntekter er
større enn forskjellene i forbruk,
idet de rike sparer mer og de fattige
ofte lever av lån.
Innenfor hvert enkelt land synes
imidlertid forbruk å ha overraskende liten effekt på lykke. Særlig oppsiktsvekkende er dette resultatet når
det gjelder fattige land. I følge Hille
er det nemlig få undersøkelser der
forskjeller i inntekt kan forklare mer
enn ﬁre prosent av forskjellen i
lykke blant mennesker i ett og
samme land. Forskjeller i inntekt
blant de som allerede har tak over
hodet, jobb og mat på bordet forklarer til sammenligning bare én
prosent av variasjonene i lykke, hevder Aaron C. Ahuvia i det amerikanske «Journal of Happiness studies».
Generelt er forskerne enige om
at det ﬁnnes en viss sammenheng
mellom inntekt og lykke, selv om
det er blant de aller fattigste man ser
dette tydeligst. Det er også stor enighet om at denne sammenhengen
reduseres kraftig eller stagnerer over
et gitt velstandsnivå, slik Hille hevder. En økning i den enkelte husholdningens inntekt vil således være
av avgjørende betydning for de aller
fattigste, men ikke for de av oss som
allerede har det vi trenger. Hvorvidt
vi blir mer lykkelige eller ulykkelige
når vi kommer over det nivået Hille
snakker om (10 000 dollar inntekter
i BNP per person årlig), er man
imidlertid noe mer usikker på.

Charakhan Kareem, Kurdistan
– Jeg tenker mye på landet mitt. Det er
mange barn der som ikke har foreldre,
som er sultne og jobber og som ikke får
hjelp. Jeg vil at Kurdistan skal bli et fritt
land, at all krig skal slutte og at ingen
ﬂere skal dø i krigen.

Marte Høgenhaug, Norge
– Den aller største lykken er når jeg føler
at det er noe meningsfylt som skjer. Det
kan være noe som gir meg tro på fremtiden, på samfunnet og på meg selv. Det
kan være når jeg føler at jeg forstår hvordan ting henger sammen.

Hassan Abarkan, Marokko
– Etter at jeg kom til Norge har jeg hatt
veldig dårlige jobber. Jeg håper å ﬁnne en
jobb som passer for meg, som bussjåfør
eller assistent på apotek. Jeg er gift og
har tre barn. Jeg har det bra hjemme, jeg
trenger bare penger, en bra jobb og god
helse.
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«Disse undersøkelsene viser at ulike mål på frihet, tilgang på kunnskap,
andelen offentlige utgifter og graden av likestilling ved siden av materiell velstand,
til sammen kan forklare hele 77 hele prosent av variasjonene i lykke mellom 22 land.»
John Hille

Adelina Malo, Mosambik
– Jeg hadde endel problemer før i
Mosambik fordi jeg var separert med et
barn og derfor måtte jobbe mye. Men nå
har jeg en god familie og en snill mann
her i Norge. Barnet mitt har lært ﬂere
språk og jeg går på kurs på Linnerud
sykehjem fordi jeg vil hjelpe eldre mennesker. Derfor er jeg lykkelig.

Nouzha Alilou, Marokko
– For meg som er gift og har barn er det
bare én ting som gjør meg lykkelig:At mannen respekterer kona og barna. Det er det
viktigste i gifte kvinners liv. Det synes jeg.

Phoumarith Meng, Kambodsja
– Lykke for meg er å gjøre noe for foreldrene mine. Å være sammen med familien og slektninger gjør meg også lykkelig.
Jeg får masse energi av det. Av og til fyller
vi opp en hel buss og drar til dyrehagen
eller på piknik. Det blir jeg glad av. Lykke
for oss buddhister er også å bidra med
noe til fellesskapet. Under Kathen-festivalen samles vi i templene i landsbyene vi
kommer fra og gir til fellesskapet. Kanskje
trenger hjemlandsbyen min en ny skole.
For oss er det lykke å bidra til å få den
bygget.
«Lykke og ulykke tar seg ikke inn gjennom hemmelige ganger – det er du selv som åpner døren.» Japansk ordtak
12
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«Kunsten å være lykkelig består i at man gjør sine gleder enkle.»
kinesisk ordtak

Lykke og hell
Amerikansk ﬁlm og kultur har
siden 50-tallet bidratt til et syn på
lykken hvor kjærlighet, parforhold
og visse produkter står sentralt. I
den kommersielle kulturen er det å
eie bestemte produkter helt sentralt
for lykkefølelsen. Sosialantropolog
Harald B. Broch ved Universitetet i
Oslo ser på lykken som et kulturbestemt begrep knyttet til erverv, det
vil si hva den enkelte befolkningen
lever av.
– I jeger- og sankekulturer er en
som er lykkelig en som har hell, det
vil si en som skyter mange dyr og får
pelsdyr i fellene. Det kan også være
at du har fått mye ﬁsk eller gode
avlinger eller at du har hatt kontakt
med ånder i en drøm. I disse kulturene eksisterer ikke begrep som
vond mat, mens derimot nok mat er
et viktig begrep. I våre moderne
samfunn er det gjerne sånn at for at
vi skal trives og ha det hyggelig, skal
det være moro. Folk er opptatt av
hva de liker og ikke liker. Materialisme og reklame skaper et veldig
behov. Med en rangering gjennom

penger og økonomi får vi det mye
hardere, sier Broch.
I ﬁskersamfunn i Indonesia som
Broch har forsket på, snakker man
lite om følelser, men er likevel opptatt av å være tilfreds og harmonisk.
Disse menneskene skal ikke markere lykke, for da kan de vekke misunnelse.
– I jeger- og sankesamfunn er det
noe alle ordentlige mennesker vet at
de ikke kan ha det godt uten å få
hjelp av andre mennesker eller av
ånder, sier Broch.
Han tror ikke nordmenn blir lykkeligere av å tjene 100.000 kroner i
året.
– Men folk forholder seg til at de
gjør det. Det er det som er drivkraften. Hele lønnskarusellen er basert
på at man blir lykkeligere med høyere lønn. Forbrukslånene tyder på at
folk har et ønske om mer og vi har
hele tiden et ramaskrik om lavere
skatter, avslutter Broch.
Samtidig har vi i Vesten fått ﬂere
voksende motbevegelser på leting
etter alternative svar. Wojcik Boguslaw, rådgiver ved det buddhistiske

senteret i Oslo, mener det er mulig å
erfare tidløs glede.
– Materiell velstand er noe ﬂyktig
og ubestandig. Derfor prøver vi i å
fokusere på indre rikdom i stedet.
Hvis vi alle bare bryr oss om oss selv,
blir energien blokkert som i en inngjerdet hage. Når man innser all
tings natur, trenger man ikke lenger
å bry seg om seg selv.
Boguslaw mener vi oppfører oss
som en gammel kone som leter etter
småpenger, men som ikke vet at
under senga hennes ligger en stor
skatt.
– Vi snakker om små ting og
glemmer vårt potensiale. Hvis vi
utvikler våre kvaliteter kan vi erfare
tidløs lykke.
– Hvordan kan vi oppnå det?
– Ved å jobbe i essensen av løsningen. Alt i livet dukker opp for så å
forsvinne, men hvis vi kan se hinsides
himmelen, er dette nok til å holde på
lykken, sier Wojcik Bugoslaw.
◆

Habi, Kamerun
– Å være sammen med familien gjør meg
lykkelig. «Velstand er menneskene du har
rundt deg, ikke pengene dine», sier vi i
Kamerun. For oss er familien og vennene
våre det viktigste for et godt liv.

Endre Weibye, Norge
– Det å ha god tid til ting, til å styre
tiden selv og ta ting på sparket, fritid rett
og slett.

«Dåren drømmer om rikdom, den kloke om lykke.» Tyrkisk ordtak

Inger Kristine Weibye, Norge
– Det er det jeg opplever når jeg sitter
sammen med familien min og venner
som jeg føler harmoni sammen med.

Mahamadou Traore, Mali
– God helse, nok penger, en bil, et hus og
et godt kjærlighetsliv er lykke for folk ﬂest
i Mali. Stort sett det samme som i Vesten.
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«De ﬁre leveregler:
Vær ren i ord. Ta ikke noe personlig.
La være å forutsette ting.
Gjør alltid ditt beste.»
fra Miguel Ruiz: De ﬁre leveregler
Abdullahman Guolli, Norge
– Penger, for da kan du få frihet til å gjøre
hva du vil. Jenter, venner… også familie, da.

I fjerne farvann
Mange nordmenn tror de vil bli
lykkeligere av å reise mer. Sidsel
Wold gjorde noe med det.

Shahram Karim, Iran
– Fellesskapet, å være sammen med
andre mennesker og venner. I Oslo er det
så mange som er ensomme og isolerte –
det er det verste. Og så har jeg bildilla –
skifter bil ofte, da blir jeg skikkelig glad!

Gunnar Skallerud, Norge
– Det som gjør meg lykkelig er å kunne
leve sammen med den jeg er glad i. Jeg
og min kone har passert gullbryllup, og
lykken for oss er å kunne få leve sammen
så lenge som mulig. Vi har også hatt mye
glede av å gå i skauen sammen.

Garache A. Mohamed, Somalia
– Å få bo i Norge, å ha en jobb, og få være
sammen med familien,kona og guttene mine.
14 F O L K E V E T T nr. 6 • 2 0 0 2

Sidsel Wold hadde vikariat i statskanalen og
en travel hverdag da hun forelsket seg i journalisten, historikeren og forfatteren Ragnar
Kvam. Kvam hadde gjort jordomseiler av seg,
og hadde vært på havet mer eller mindre
sammenhengende i ti år. Uten å vite hvor
lenge hun skulle være borte, mønstret Wold
på i 1995. Rute: Alaska, over Stillehavet – til
Australia. Med andre ord rundt halve jordkloden, en tur som tok et og et halvt år.
– Lykke, ja. Men det var ikke den eneste
følelsen jeg hadde på sjøen, smiler Wold.
– Også sjøsyke. Og, noen ganger følelsen av
ikke å mestre utfordringen det var å være
ung kvinne uten nevneverdig erfaring i båt.
Dessuten: Likestilling er ikke noe tema til sjøs.
Og krangler man, er det ingen steder å gå.
I avtaleboken, som tidligere var sprengfull, stod det nå bare et stedsnavn hver uke.
Tiden var noe man måtte fylle på egen
hånd.
– Det var som om alt stoppet opp. Jeg
ble rett og slett tvunget til å være i ro, lese
og tenke – tenke over livet. Til slutt følte jeg
at jeg nesten hadde tenkt for mye.
Lengselen etter land var ofte intens. Det
kunne ta uker mellom hver gang de to
møtte andre mennesker. Wold traff ﬂere som
hadde andre begreper om lykke enn det vi
er vant med i Vesten.
– Vi var lenge på forskjellige øyer i Fransk
Polynesia, der de har en ganske annen samfunnsoppbygging enn det vi er vant til fordi
handelskulturen står så svakt. De ﬁnner rett
og slett alt det de trenger i naturen. Dette var
helt klart de mest avslappede og hyggelige
menneskene jeg har møtt.
– Fant du lykken på sjøen?
– Det ga meg lykke å oppleve natur. Det
var en slags lykkefølelse å oppleve at man
var alene i verden, å koble seg fra resten av
samfunnet. Men den aller viktigste lykken

FOTO: RAGNAR KVAM

tekst JOAKIM THORKILDSEN

var kanskje å komme hjem og tenke: Yes!
Jeg klarte det!
Mange som er bitt av seilebasillen blir
aldri kvitt den. Og når de har kommet hjem,
lengter de bare ut igjen. Slik var det ikke for
Sidsel Wold. Ikke med en gang, i alle fall.
Det tok nesten fire år før hun følte at hun
kunne ha vært klar for en lengre tur igjen.

– Nå hadde jeg hatt lyst, men samtidig
støter jeg på det samme problemet som alle
andre som tenker på det samme: Tid. Jeg
har så mye å gjøre. Samtidig vet jeg at det
er slike tanker som forhindrer en fra å få
gjort noe som helst. Man må bare kaste seg
ut i det, sier Wold.
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Sverre H. Johnsen, Norge
– Å ha det godt med seg selv, å være i
harmoni med seg selv. Det er også en forutsetning for at man skal ha det godt i
forhold til andre mennesker. Å ta seg selv
nok tid er viktig for å være lykkelig – man
må ikke overskride sitt indre tempo –
unngå stress. Lære av naturen, se på
dyrene, la det være en påminnelse om
hvordan vi bør ﬁnne harmoni.

Kjemisk lykke
Lykkepiller har som mål å heve serotoninnivået i hjernen. Dette skal
bringe den deprimerte ut av sin ulykkelige tilstand. Men er menneskets
følelser kun tilstander i hjernen som
man kan manipulere kjemisk?
tekst JOAKIM HAMMERLIN

I 2001 handlet nordmenn antidepressiva for
nærmere 650 millioner kroner. Dette innebærer et ﬁre-doblet omfang i løpet ti år, og i
følge tall fra Folkehelsa tar i underkant av 5
prosent av Norges befolkning nå anti-depressiva daglig. De ﬂeste av disse bruker SSRIpreparater, såkalte «lykkepiller», som ble
introdusert tidlig på 90-tallet. Disse medikamentene hadde færre bivirkninger enn forgjengerne, hvilket resulterte i at terskelen for
å skrive ut reseptene ble senket. En ny pasientgruppe, normalt sett velfungerende mennesker som gjennomlevet en tung periode i
livet, skulle kunne hjelpes over kneiken ved
hjelp av en «light»-variant, utskrevet av allmennpraktiserende leger med bakgrunn i et
standardisert spørreskjema. Spesialistene
skulle konsentrere seg om de tyngre lidelsene.

Med patent på lykken
Det har blitt penger å tjene på medikamenter
og legemiddelindustrien er en sektor i voldsom
vekst. I 1999 tjente det amerikanske selskapet
Eli Lilly drøye 15 milliarder kroner på sin Prozac. Det belastede navnet gjorde at man
omdøpte produktet til Fontex ved lanseringen
i Norge. Riktig markedsføring utgjør en viktig

faktor i kampen om pasientene.
Kritikere hevder at legemiddelprodusentene har fått en farlig dobbeltrolle, der de
har økonomiske interesser i å selge sitt produkt, samtidig som de finansierer forskningen på medikamentene de utvikler. Det
er ikke uvanlig at man som oppdragsgiver
sikrer seg rettighetene til å publisere resultatene, mens eksterne grupper står for selve
forskningsprosessen. Imidlertid kan dette
føre til at forskningsprogrammer som ender
i uønskede konklusjoner ikke når offentligheten, enten ved at de avbrytes underveis
på grunn av manglende ﬁnansieringsvilje fra
oppdragsgivers side, eller ved at de blir
stemplet vekk fra allmennheten under
dekke av å være «til internt bruk».

Fra placebo til abstinenser
Det begynner likevel å sige inn kritisk informasjon fra uavhengige kilder.Ved Universitetet i Århus har en sammenliknende studie av
de mer seriøse og veldokumenterte forskningsresultatene som foreligger, konkludert
med at kun 10-20 prosent av pasientene har
et faktisk utbytte av lykkepillene. Hele 50-75
prosent av virkningen kan skyldes en såkalt
placebo-effekt. Dette beregnes ved at den
medisinerte uttrykker en følelse av bedring til
tross for at pillene de har inntatt ikke har
inneholdt virkestoffer (såkalte «narrepiller»).
I tillegg er det dokumentert at svært mange
av de som har gjennomgått behandling på
SSRI-preparater har tilbakefall, hvilket setter
spørsmålstegn ved nytteeffekten medikamentene har på pasienten i et langsiktig perspektiv.

En viktig årsak til den sterke økningen i
bruk av lykkepiller er en utbredt ufarliggjørende myte om at de ikke gir bivirkninger.
Kvalme, diaré, hodepine, potensproblemer
og svimmelhet er velkjente plager som følge
av medikamentene, men også mer alvorlige
bieffekter forekommer, som kronisk tretthet,
følelsesutflating (fjerner topp og bunn),
apati, og likegladhet.
The Royal College of Psychiatrists i England offentliggjorde nylig en undersøkelse
som hevdet at én av tre lykkepillebrukere får
abstinenser – som kramper, sterk kvalme,
angst og svimmelhet – når de avslutter inntaket av medikamentene. I USA og England
har dette ført til en kommende bølge av
rettssaker, der tidligere pasienter anklager
produsentene for å ha gjort dem avhengige
av deres preparater.

Mostafa Aboulane, Marokko
– Det beste jeg har opplevd var å få barn,
men ekteskapet gikk ikke så bra for meg.
Etter det har jeg hatt mye problemer fordi
jeg ble separert. Det er viktig å ha det bra
sammen med familien, være glad, ha
jobb og litt penger.

Terapi eller medisinering
Tidligere benyttet man antidepressiva i tungpsykiatrien. Bivirkningene var mange, og
kjente, men satt opp mot gevinsten av en
bedret livssituasjon for pasienten kunne de
forsvares. SSRI-preparatene har derimot en
annen målgruppe. Den retter seg primært
mot lettere psykiske lidelser, som depresjoner.
Lidelser som de ﬂeste vil kunne komme seg
ut av, ved hjelp av tid, og terapi. Faren er at
økningen i bruken av antidepressiva innebærer en glidning vekk fra psykoterapeutisk
behandling.

Sara Aljarroudi, Norge
– Det aller viktigste er å ha gode venner.
Familie er også viktig, men med venner
kan man snakke om ting som man ikke vil
dele med familien. Ellers synes jeg kjærlighet er viktig.
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samtalen
Idealister lengter ofte mot de fjerne, globale problemene, som bare med største møye kan løses
fra Norge. Dermed hopper de kanskje lynraskt over de nære og enklere oppgavene. Forsker Ivar
Brevik ved Norsk institutt for by- og regionsforskning har i årevis kjempet for de nyfattige i
Norge. Nå har Kirkens Bymisjon belønnet ham med Brostensprisen.
STEINAR LEM møter
Ivar Brevik
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

Fattigdom på norsk
Ivar Brevik ﬁnner fotograf Kristin og
meg før vi ﬁnner ham. Han kommer
raskt mot oss, kraftfullt, du merker
energien før han åpner munnen.
Han hilser på fotografen - og blunker ﬂørtende med venstre øye. Forbausende. Kristin er i tyveårene,
Brevik har levd en stund. Han hilser
på mannen som skal intervjue - og enda mer forbausende - blunker
med venstre øye til ham også.
– Jeg tar regien, sier Brevik. Og
det gjør han virkelig. Jeg dyttes inn
på kontoret hans med beskjed om å
spise en pære og lese et notat om fattigdom. Hvor han tar med seg Kristin vet ingen. Jeg leser notat. I protest lar jeg pæren ligge.
Etter fem minutter kommer de
tilbake. Kristin vil ta utebilder etter
intervjuet, og får aksept for det. Brevik setter seg.
– Det var mer fattigdom i Norge
på 70- og 80-tallet. Men da hadde vi
ikke en stor middelklasse. Middelklassen er grunnen til de høye boligprisene i byene, og den har med sitt
forbruk gjort de nyfattige synlige.
En uførepensjonist har kanskje 4000
kr igjen per måned til bolig. I Oslo
koster en ett-roms 5500 kr, en toroms 7700. Selv med bostøtte, må
du ta av det du skal leve av. De nyfattige må knipe inn på mat og klær for
å klare seg, og har lite eller intet igjen
til sosial deltagelse: En kinobillett,
spise ute av og til, leirskole for ungene.
– Men de fattige er jo pensjonistene,
sliterne, de som bygde Norge? Det sier
Carl I. og Siv.
– Nei, de fattige fins blant de
unge og de enslige. De fleste pensjonister har etablerte boforhold.
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70 prosent i boliguteleiemarkedet er
enslige, ofte enslige forsørgere under
40 år.
– Tv-nyhetene forteller om pensjonister som ikke kan betale strømregningen?
– Det er middelklassens massemedier som tegner slike bilder.
Eldreomsorgen er jevnt over bra,
men mediene kan alltid ﬁnne fram
syke eldre som ikke får den pleie de
skal ha.
– Ja, det er ekkelt - og vanlig - å skyve
fram små, svake grupper for å presse igjennom lettelser for det velfødde ﬂertallet.
– John Alvheim lever av slike
anekdotiske framstillinger. De ﬂeste
eldre har penger nok - og det er ikke
forbudt. Men det er ﬂest unge som
lider. En sosial boligbygging ville
være det viktigste tiltak mot den
norske fattigdommen, - slik at folk
som bor beskjedent ikke må nekte
seg ferie og medisiner. Før krigen
brukte de ﬂeste pengene på det livsnødvendige. De nyfattige må det
ennå. 20 prosent av dem mellom 20
og 69 lever av mer eller mindre varige offentlige overføringer.
Brevik snakker klart, kraftfullt og har så mye å si at journalisten nå
og da må rope inn avbrytende spørsmål, som får Brevik til å blunke med
venstre øye. Det er bare en reﬂeks.
Han ﬂørter ikke med noen.
– Er de eldre egoister? Hamsun sier at
de sitter og tviholder på «gåsen», middagsgåsen.
– Nei. De eldre er som andre
mennesker.
– Før siste valg satte de unge hensynet
til de eldre øverst. De eldre satte hensynet
til de unge nesten nederst…
– De er indoktrinert gjennom
den voldsomme eldrefokuseringen.

«… prisen for å bringe fattige barnefamilier opp på et
akseptabelt nivå er i følge offentlige beregninger
tre milliarder. En bagatell.»
Stortinget bevilget nettopp 4,5 milliarder til ekstra eldreomsorg. Samtidig har regjeringen foreslått 335
millioner til tiltak mot fattigdom det meste til arbeidsmarkedsetaten,
til byråkratene.
– De ﬂeste velgere håper på å bli eldre.
Barn og unge har de ﬂeste vært allerede?
– Jo, også har de ﬂeste en mor og
en far… To prosent av det norske
boligmarkedet er kommunale utleieboliger, mens 20-30 prosent trenger
det - og er utlevert til dyre, private
løsninger. Svenskene og danskene
har 20 prosent ikke-kommersiell
utleie.
– Gjør det noe at unge mennesker i
noen år lever sparsommelig?
– Nei. Studentene bekymrer meg
ikke. Problemet er de som er utstøtt,
varig frasortert i arbeidslivet. Enorme inntektsforskjeller ﬁnner du særlig blant innvandrerne, og blant
dem under 45 år. Fattigdom er ofte
arvelig. De som var arbeidsledige på
70-tallet har nå kanskje arbeidsløse
barn. Men drivkraften er utstøtingen fra arbeidslivet, og kravene til
effektivitet. Telenor med milliarder
i overskudd skjærer ned for å maksimere proﬁtten. Diffuse diagnoser
vokser. Årsaken ligger ikke i individet, men i arbeidslivet.
– Skal unge som ikke anstrenger seg
vente høy levestandard?
– Det har alltid eksistert asosiale
som ikke vil arbeide. De er en liten
del av Vår Herres normalfordeling -

Hagens latsabber. Det fortvilede i
dag er den obligatoriske videregående skolen - en 12-årig frasorteringsmaskin. Dette er sosialdemokratiets
misforståtte likhetstankegang, for
mange unge en ulykke, en tapermaraton: Troen på at alle kan å få
ﬁre og fem i teorifag. I Tyskland ﬁns
det lærlingeordninger, der praksis
og teori veksler. Alle kan da lykkes i
noe. Vi får mennesker som aldri vil
klare seg i det markedet som rår… I
Oslo kan fattige få tusenvis av kroners husleieøkning i forslummede
bygårder.
– Trenger ﬂertallet de svake gruppene
for å presse fram en generell velferdsvekst
- til oss selv?
– Middelklassen har heller trukket en blendingsgardin nedover
norsk virkelighet. De forstår ikke
nyfattigdommen. Fattige på tv har
jo kjøleskap fra Fretex.
– Men er det ikke en hån mot verdens
fattige å bruke ordet fattigdom om nordmenn?
– Fattigdom her er å ikke ha det
folk ﬂest har, ikke nød. Det betyr
utestengning, skam og lidelse.
– Uansett hvor høyt vi kommer vil
noen ligge nederst?
– I et kapitalistisk samfunn vil
det være sosial ulikhet. Men prisen
for å bringe fattige barnefamilier
opp på et akseptabelt nivå, er i følge
offentlige beregninger 3 milliarder.
En bagatell. Tar vi pengene fra de 25
prosent rikeste, merker de det ikke.
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Ap sa sist sommer nei til 200 millioner for å få alle unge på leirskole.
Partiet foreslo i stedet alternativ
undervisning, det vil si at fattige
barn skulle sitte sammen med en
annen klasse… Hjerterått.
– Trangen til rikdom er selvsagt en
trang til å få respekt - og selvrespekt?
– Vi er badet i materialitet, og det
tar ikke slutt. De rike tar det meste.
Middelklassen er heller ikke mett,
og etterligner de rike. Så har vi de
som ikke får være med - og stemmer
på Frp. Et samfunn som løfter de
rikeste først er uanstendig. Det private forbruket øker mye mer enn det

«Den globale fattigdommen er langt alvorligere. Vi må gå løs på begge oppgaver.
De er to sider av samme sak.»
offentlige. Tenk på skoledoene - mot
badene hjemme.
– Kan vi få andre vellykkethetssymboler?
– Ikke med dagens system. Jeg
husker en mor på 60-tallet som
mente at med jevn vekst ville vi få
nok etter hvert. Men sosialdemokratiet har overtatt borgerskapets verdier. Kvinneforskere på 70-tallet
mente at kvinner i posisjon ville bety
andre verdier…. Karrierekvinner

repeterer bare mannsverdiene.
– Hva må gjøres?
– Vi må bevisstgjøre middelklassen. Beskrive virkeligheten. Insistere
på at svake grupper ikke skal ekskluderes.
– Hva med verdens virkelig fattige?
– Den globale fattigdommen er
langt alvorligere. Vi må gå løs på
begge oppgaver. De er to sider av
samme sak. Men de fattige har
ingen samlende organisasjon. Sosi-

alpolitikere bryr seg lite. De frivi-l
lige, kristne organisasjonene gjør
derimot en beundringsverdig jobb.
Men de blir lett til avlat for vår unnfallenhet. Hvem tar mål av seg til å
avskaffe fattigdommen midt i overﬂoden?
◆
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Tekst 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

Mens mange her til lands betaler en høy pris for å komme seg inn på boligmarkedet og ender opp som gjeldsslaver, har familier i Norge og Danmark
funnet ut at halmhus kan være en del av løsningen for å unngå nettopp
dette.
Bolighus av halm og leire er basert på en lett tilgjengelig byggemetode,
som gjør at det er mulig å yte stor egeninnsats og på det viset få ned prisen
betraktelig.
På Djursland, 25 km fra Århus, bygger elleve familier en ny landsby som
har fått navnet Friland. Byggematerialene er natur- og gjenbruksmaterialer.
Målet er gjeldfrihet og mer armslag i tilværelsen til å gjøre det man har lyst
til. Med et gjeldfritt, selvbygget hus i for eksempel halm, håper familiene at
de kan være til inspirasjon for hvordan beboerne på landsbygda kan skape
et lokalt kraftsenter i informasjonssamfunnet.
I Danmark er det oppført over 80 halmhus de siste ti årene. 61 av husene
er oppført uten noen form for bank- eller kredittlån. Begrepet glad og gjeldfri har blitt et slagord, som har fulgt halmhusbyggeriet, men dette er avhengig av at man, i tillegg til å gjøre jobben selv, har en god slump egenkapital.
- Det ﬁnnes eksempler fra Danmark på at halmhus er ferdigstilt for under
1 000 kroner kvadratmeteren, men dette fordrer at man gjør alt selv og dessuten benytter mye gjenbruksmaterialer. Her i Norge er det bygget ﬂere halm-

Økologisk osteysting i Nord
Fristet til å teste økologisk fetaost med urter? I Lofoten har to
gårder begynt å videreforedle økologisk geitemelk. Aaland gård
og De tre bukkene, er begge Debio-godkjent for osteysting.
Førstnevnte produserer både hvit- og brun geitost, fetaost,
muggosten Capa, gaudaosten Himmeltind, ferskost naturell og
ferskost med hvitløk, samt gomme, fetaost og brunost.
20 prosent av inntektsgrunnlaget på Aaland gård stammer for
øvrig fra økologisk urteproduksjon, og noe av urtene blir benyttet i ostene.
– Osteproduktene våre er veldig etterspurt. Faktisk er etterspørselen større enn hva vi klarer å levere. Derfor har vi planer
om å doble produksjonen gradvis i løpet av de neste fem årene,
sier Tove Åland, entusiastisk yster på Aaland gård.

FOTO: WWW.DR.DK/FRILAND

Lykkelig og gjeldfri i halmhus

hus og hus i andre naturlige byggematerialer. Kostnadene varierer fra det
svært rimelige til helt vanlige byggekostnader avhengig, av graden av egeninnsats, sier sivilarkitekt Rolf Jacobsen ved Gaia Arkitekter.
Danmarks Radio følger prosessen med boområdet Friland og det kan du
også gjøre ved å gå inn på nettstedet: www.dr.dk/friland .

Tenk miljø i skiløypa
Vintertid er turtid god som noen. Men før du spenner
på deg skiene og legger til skogs, kan det være en
idé å gjøre seg noen reﬂeksjoner rundt turens miljøaspekter. En oppskrift på miljøvennlig tur, opprinnelig

utarbeidet for speidere, kan fungere ypperlig for alle
oss andre også. Norges speiderforbund KFUM og
KFUKs konsept Grønn tur har internettadresse:
http://sykkylven.scout.no/tips/miljoseminar/kap2.2.htm

På 37 meters dyp, 110 meter ute i Sortlandssundet, henter Vesterålkraft varme fra Golfstrømmen. Både rådhuset, Nord-Norges
Salgslag, bussterminalen, idrettshallen og en del rehabiliteringsboliger i Sortland får glede av sjøvarmen. I første omgang
tar Vesterålkraft opp 8GWh gjennom en varmepumpe. Sjøvannet fra Golfstrømmen holder sju - åtte plussgrader året rundt,
så kapasiteten er stor, og renere kraft skal man lete lenge etter.
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Varmer seg på Golfstrømmen
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internett-tipset

Dansende bistand
Salsafondet arrangerer dansekurs i salsa og samba, samt språkkurs i
spansk og portugisisk. Bortsett fra lønn til kurslæreren går deltakeravgiftene uavkortet til bistandsarbeid i Latin-Amerika. Salsafondet
driver internasjonal solidaritet og kulturformidling, uavhengig av religiøse retninger, politiske partier eller andre interessegrupper.
Bistandsarbeidet foregår i form av økonomisk støtte til frivillige
organisasjoner i Latin-Amerika som har fokus på bærekraftige løsninger.
- Vi vil gi Latin-Amerika en kompensasjon for all livsglede, kunnskap og styrke som strømmer derfra og til Norge, sier Mauricio Deliz.
Han og de andre i Salsafondet jobber også for å synliggjøre og
formidle latinamerikansk musikk, dans og språk i Norge, for på den
måten å øke forståelse for og kunnskap om latinamerikanske kulturegenarter og samfunnsaktuelle problemstillinger.
Vil du komme deg i bedre form og samtidig bidra til å støtte Salsafondets arbeid? Sjekk ut nettstedet www.salsafondet.com og
sving med i de heftige rytmene.

Forslag til
bærekraftige julegaver:
Fjernadopsjon
Restaurantmiddag
Økologisk vin
Gavekort til teater/kino/konserter
Abonnement på tidsskrift/avis
Interrailbillett
Sexy undertøy - i økologisk bomull
Gavekort til humanitære-/miljøorg.
Gavekort til skjønnhetspleie/
massasje/aromaterapi
Elektrisk scooter
Kajakk/kano
Bøker
Grønn energisertiﬁkat
Solcelledrevet radio, kalkulator etc.
Sykkel og sykkelutstyr
Ski, ryggsekk med turtilbehør
Kunnskaps- og kortspill

Gjør byen litt villere!
Drømmer du om å forvandle bakgården
til en frodig oase? Eller om å gjøre et
hjørne av den asfalterte parkeringsplassen om til park? Det er mulig å få det
til! Den danske boken «Gør byen lidt
vildere!» er spekket med praktiske tips
om hvordan du på liten plass kan lage en
økologisk byhave. Her får du blant annet
informasjon om beplantning, materialbruk, utnyttelse av spillvann og hvordan
avfall kan benyttes som en ressurs i byhagen. Kort og godt‚ det du trenger å vite
for å gjøre ideene dine om til virkelighet.
Boken kan kjøpes for 280 DKK fra organisasjonen Vester Gror:
tlf. 00 45 33 25 70 79,
e-post: vestergror@online.dk
Boken er dessuten til gratis utlån fra
Idébankens bibliotek. Besøksadresse i
Oslo: Fredensborgveien 24D.

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

Vann med regnvann

Julegaver du bør bytte
umiddelbart!
Garasjeport i Burmateak
Ulvepels
Diamanter fra Sierra Leone
Bjørnebiff
Barneklær fra Gucci
Statoilaksjer
Norsk oppdrettslaks
Produkter fra NRKs «Månetoppen»
«Hot spring» vinterbasseng
Løvblåser
«Min første shoppingbok» til barn
Terrassevarmer
Kinderegg
Gavekort fra Benetton
Panelovn

Filosoﬁsk pub
Havnepuben i Arendal er ikke som andre
puber. Jo, du får kjøpt øl, men i tillegg har
innehaveren Inger Marie Nilsen skapt en
arena for ﬁlosoﬁsk diskusjon. I ﬂere år
har hun arrangert «Filosoﬁpub», men
foredrag av blant annet ﬁlosoﬁprofessor
Guttorm Fløistad (som nesten er fast
pubﬁlosof). I høst har Havnepuben til og
med vært vertskap for en fredsuke, med
innledere som miljøkrigeren Kurt Oddekalv,
Steinar Lem, Einar Gelius (som snakket
om helvetesbegrepet) og Johan Galtung.

Adventstiden og julerushet er i
gang, men det er lov å melde
seg av det materielle kappløpet!
07-06-05, FRISAM, Kirkens
Bymisjon, Norge 2005 og Miljøheimevernet har satt i gang en
julekampanje som oppfordrer
oss alle til å stoppe litt opp og
glede oss over ventetiden fram
mot jul. De minner oss på at de
aller ﬁneste julegavene ikke regnes i kroner og øre, men i minutter og timer. På nettstedet
www.07-06-05.com kan du lese
mer om dette og bestille gratis
gavekort som har en verdi i tid
og opplevelser. Du kan gi bort
høytlesning, loftsrydding, bilmekking eller noe så staselig
som en drømmedag til en du er
ekstra glad i. – Gaver som gjør
at du slipper å stresse livet av
deg på kjøpesenteret.

Inger Marie Nilsen har også dannet en
aksjonsgruppe for fred med utgangspunkt i dette diktet:
Fred
Om du ynskjer fred
Så lyt du skapa det

Et dansk ﬁrma har spesialisert seg på
maksimal utnyttelse av spillvann. Renset
spillvann er for eksempel ypperlig å
benytte til toalett og vaskemaskin.
Nesten halvparten av en husholdnings
vannforbruk går nettopp til disse formålene. Å benytte regnvann til hagevanning er et annet grep som er med på å
redusere vannforbruket ditt. Vil du vite
mer om praktiske løsninger for benyttelse av spillvann, regnvann og drikkevann,
sjekk ut: www.kilianwater.com

Nilsen oppfordrer også andre til å gjøre
det samme. Kanskje ﬂere utesteder burde
følge havnepubens eksempel?

For ﬂere julegavetips: www.ﬁvh.no
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tema kolonitid
”En bolig uten fugler rundt seg er som ukrydret mat.”
Henry David Thoreau

Smak av fugl

Toppmeisen er oppkalt etter sine
himmelstrebende hodefjær. Om
vinteren streifer den rundt i barskogen i ﬂokk med andre fuglearter.

De er dinosaurenes nærmeste slektninger. Sangen deres,

meis som stuer bort anslagsvis
60 000 frø for vinterbruk, har like
mange gjemmesteder.
Når løvet gulner, får granmeisen en sterk sosial trang. Det er om å
gjøre å bli medlem av en vinterﬂokk
så fort som mulig. Vinteren blir vanskelig for dem som holdes utenfor.
Flokken gir trygghet mot ﬂygende
farer, mot spurvehauk og spurveugle. Hver enkelt fugl får mer tid og
ro til matleting når mange holder
vakt. I løpet av oktober og november
er vinterﬂokkene etablerte. I lavlandet består ﬂokkene gjerne av ﬂere
arter, og ikke bare av meiser, men
også av fuglekonger og trekrypere.
Artene utnytter forskjellige økologiske nisjer for å dempe konkurransen seg i mellom. Jo sterkere kulde,
desto sterkere samhold.
Granmeisen har også andre
metoder for å overleve vinteren: Den
beveger seg langsommere, unngår

fargeprakten og ﬂukten fascinerer oss. Med litt fett og frø
blir du nærmere kjent med dem.
tekst TROND WORMSTRAND

– Trond, du kjenner ikke en gang
rødstrupas sang, fastslo en venn for
noen år siden. Han beskyldte meg
for å gjøre livet kjedeligere enn nødvendig, fordi jeg var døv og blind for
fuglene rundt meg. En stund etter
gikk jeg til innkjøp av kikkert, håndbok, fôringsautomat og cd med
fuglesanger. Jeg ﬁkk meg en ny
hobby. En herrehobby, fant jeg ut.
(Hvorfor er det så få damer som kikker på fugler?)
Du kan redde liv
Nå om vinteren bærer jeg mat til
fuglenes bord. For ikke alle fugler er
20
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like godt tilpasset snø og kulde.
Kjøttmeisen, den vanligste og største av meisene, er sammen med blåmeisen, mer eller mindre avhengig
av mat fra mennesker om vinteren.
De hamstrer ikke og er derfor utsatt
ved temperaturfall.
Men kjøttmeisen er ikke alene
om å trives på en fôringsplass. Fôrer
du med variert kost, kan du få besøk
av opptil 20-30 arter. Naturen dømmer mange fugler til døden om vinteren, men med din hjelp kan individer overleve. Og du får mulighet til å
studere ville dyr på nært hold. Du
opplever strid, særpreg og skjønn-

het. Legg for eksempel merke til at
de mindre meiseartene nesten alltid
viker for kjøttmeisen. Legg også
merke til kjøttmeisens svarte bryststripe. Hanner med brede striper er
dominante og vinner gjerne kampen
med andre herrer om territorium, de
er sterkere og overlever bedre. Derfor
er de også mer populære som fedre.
Kjøttmeisen viser stripen ved å
strekke hodet rett til vers.
Nytt riksvåpen?
Mange fugler klarer seg med egen
hjelp gjennom snø og mørke. Granmeisen er en av dem. Den lille 11-14
grams fuglen arbeider som besatt i
høstskogen, og er blant de dyktigste
sankere i dyreriket: 70-80 insekter og
edderkopper, eller helst gran. Og
furufrø, samler den sammen i
timen. Matbitene gjemmer den i
trær, gjerne i gran - og den gjemmer
dem enkeltvis! Det betyr at en gran-

FOTO: KRISTIAN MOLSTAD
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tema kolonitid

På kikkertjakt etter dinosaurenes små slektninger.

«Fuglene er et stykke natur, men også et symbol på drømmen

FOTO: KRISTIN FAGERLID

unødig ﬂukt, og er på kalde dager
påfallende taus. Slik sparer den
energi. For å unngå varmetap om
natta ﬂyr den til steder som
beskytter mot den verste kulda.
Der bruser granmeisen opp fjærene maksimalt, stikker nebbet ned
i fjærdrakten og puster inn oppvarmet luft. Den kan også senke
kroppstemperaturen. Gjennom
tusener av år har granmeisen
utviklet en imponerende evne til å
tåle snøvær og kuldegrader. Forfatter og tømmerhugger Hans
Børli foreslår at Norge bytter riksvåpen: I stedet for dagens løveklo
krummet om en øks mot rød
bunn, vil han ha foten til en meis
krummet om en iset grein mot en
grønn vinterhimmel.
Drømmen om frihet
Fuglenes tilpasning til vinteren
fascinerer. Fascinerende er også
fuglenes nære slektskap med
dinosaurene. De tidligste fuglene
var så like noen små rovdinosau-

rer at paleontologene har problemer med å skille dem fra hverandre. Vi blir også fengslet av fuglenes redebygging, og de lange vårog høsttrekkene. Men det er stadig noe mer som fascinerer oss.
Det er selve ideen med fuglene
som betyr mest for oss mennesker, nemlig vingene, ﬂukten, seilasen. Fuglene viser oss at det er
mulig å trosse tyngdekraften og
lette fra bakken. Hva hadde de
første ﬂygerne, brødrene Wright,
Trygve Gran og Charles Lindbergh, vært uten fuglene? Ukjente
menn. Men i ﬂymaskiner ﬂyr vi
ikke, vi blir ﬂøyet. Vi gir oss teknikken i vold, lar oss bure inne og blir ufrie. Fuglene gjør det
motsatte. De bidrar til våre drømmer om frihet. De har gitt våre
lengsler et løft. Fuglene er et stykke natur, men også et symbol på
drømmen om å overskride vår
jordiske begrensning.
◆

fakta

om å overskride vår jordiske begrensning.»

Vinterfôring av fugler:
1. Plasser fôringsplassen der du har god mulighet til å
studere fuglene.
2. Du får ﬂest fuglebesøk om du lar fôringsplassen
bestå av et romslig brett med tak og sidekanter,
en fôringsautomat og noe opphengt fett.
3. Pass på at katter og andre rovdyr ikke kan snike seg
inn på fuglene.
4. Det er ﬁnt om det ﬁnnes et tre eller en busk i nærheten av fôringsplassen. Fuglene føler seg usikre hvis
det er langt til gode skjulesteder.
5. Hold fôringsplassen ren. Kast matrester og vask
fuglebrettet grundig hvis du oppdager døde fugler.
6. Begynn å fôre når frosten kommer.
7. Jo ﬂere typer fôr, desto ﬂere arter besøker deg: Bruk
for eksempel frukt, nøtter, solsikkefrø, meiseboller,
havregryn - og gjerne oppsmuldret brød.
8. Mat som er veldig salt, søt eller krydret, egner seg
ikke for fugler!
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stillehavet
Finnes det et sted på jorden hvor livet ennå kan leves bekymringsløst? Der himmelen er evig blå og dagene
fylles av kritthvite smil? Ja, vil du kanskje svare – ja! I det sørlige Stillehav, der huladansende kvinner og det
rytmiske bølgebruset får deg til å glemme all verdens ondskap. Men kanskje tar du feil.
tekst TORBJØRN FÆRØVIK foto REUTERS

SOS fra Stillehavet
For nordmenn
fortoner sydhavet
seg som et paradis, men øyene
har fått store problemer som følge
av den globale
oppvarmingen.

Det sørlige Stillehav utgjør et stort og
variert område, der øyene og atollene hviler
som små prikker i en blå uendelighet. Her
lever seks millioner mennesker, og det biologiske mangfoldet er så rikt at det er til å
miste pusten av. Bare på ett enkelt rev kan
det leve opp til 3000 arter. De mange tusen
småøyene er omgitt av kompliserte økosystemer, der selv små inngrep kan få alvorlige følger.
I dette havområdet ﬁnner vi de melanesiske øyene (som Papua Ny-Guinea, Salomonøyene og Vanuatu), de middelstore
øyene i Polynesia og Mikronesia (som
Tonga, Samoa, fransk Polynesia, Palau og
Guam) og mini-stater som Cookøyene,
Kiribati og Tuvalu.
Avstanden mellom dem kan være både
dager og uker på åpne havet, men miljøutfordringene er langt på vei felles. Stikkor22
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«– Det Stillehavet som turistene opplever, kan fortone seg som
en drøm. Men bak drømmen ﬁnnes en vond virkelighet.
Og mye av den skyldes den globale oppvarmingen.»
Patrick Nunn, professor og miljøaktivist
dene er stigende havstand, avskoging, tiltakende erosjon, overﬁske og økende sårbarhet overfor stormer, sykloner og orkaner.
– Det Stillehavet som turistene opplever, kan fortone seg som en drøm. Men bak
drømmen ﬁnnes en vond virkelighet. Og
mye av den skyldes den globale oppvarmingen, forteller Patrick Nunn, professor,
miljøaktivist og ﬂittig bidragsyter til One
World Magazine.
Nunn erkjenner at oppvarmingen av
kloden vår har pågått i lang tid, kanskje i
hundre år eller mer. I det sørlige Stillehav

har klimaskiftet ført til en årlig økning av
vannstanden med 1,5 millimeter. Det høres
lite ut – kanskje vil du le. Men Nunn er
gravalvorlig.
– I løpet av hundre år blir dette en
økning på 15 centimeter. Og det er mye,
spesielt når vi snakker om ﬂate øysamfunn
som i enkelte tilfeller rager bare ﬁre meter
over havet. Når det blåser opp til storm,
betyr denne lille differansen ødelagte
avlinger, hus som knuses til pinneved – og
i verste fall tap av menneskeliv.

7754_08-21

29.11.02

11:50

Side 23

stillehavet
Usikker framtid for
barna på øyene i
sydhavet.

Fra vondt til verre
Siden 1992 har Nunn, sammen med sine
studenter, besøkt tolv av øystatene for å
intervjue de eldre innbyggerne om de
lokale livsvilkårene. Nesten alle svarte at
de betraktet den stigende vannstanden
som den største trusselen mot miljøet.
Mange var blitt tvunget til å ﬂytte fra sine
opprinnelige bosteder nær strandlinjen av
frykt for vannets herjinger.
Prognosene for de neste hundre år går
ut på at vannstanden vil stige tre til fem
ganger raskere enn i de foregående hundre.
– Det som har skjedd til nå, blir bare
småtteri i forhold til det som er i vente. Og
de som har mest grunn til å grue seg, er
innbyggerne på «ﬂate pannekaker» som
Kiribati, Marshalløyene, Tokelau og Tuvalu. Disse øyene består av løs sand og stein,
og har lite å stå imot med når havstormene pisker mot strendene, forteller Nunn.
Han får støtte fra andre forskere og
også fra FNs miljøvernorganisasjon
(UNEP). «I det sørlige Stillehav ledsages
harde tropiske stormer og sykloner av
kraftig nedbør. Lavtrykket kan føre til at
havstanden stiger så mye som to meter,
noe som fører til ﬂomkatastrofer, enda
mer erosjon og tap av liv og eiendom,»
heter det i en fersk rapport fra UNEP.
Rapporten er deprimerende lesning med
dårlige varsler fra første til siste kapittel.

«Fordelingen av godene er ujevn, og enhver turist som beveger seg bort fra de
kritthvite strendene, får raskt øye på slumbeltene av bølgeblikk og forfall.»
Stigningen i havstanden fører til økt
press på korallrevene, som fungerer som
livsviktige buffere mellom øyene og storhavet. Mesteparten av befolkningen på
øyene bor nær kystlinjene. En markert forverring av miljøet kan tvinge dem til å ﬂytte lenger inn på øyene, der næringsgrunnlaget er dårligere, eller til å emigrere.
Sukker og turisme
Ingen av øyene i det sørlige Stillehav kan
kalle seg rike. På FNs statistikker beﬁnner
de seg, med visse unntak, i det nedre sjiktet. Den økonomiske veksten var beskjeden på hele 1990-tallet – så beskjeden at
mesteparten ble spist opp av veksten i
befolkningen. På Marshalløyene vokser
befolkningen med 4,5 prosent i året, på
Salomonøyene 3,5 prosent. Slikt blir det
problemer av.
Fordelingen av godene er ujevn, og
enhver turist som beveger seg bort fra de
kritthvite strendene, får raskt øye på slumbeltene av bølgeblikk og forfall. Svikt i
jordbruksproduksjonen har ført til økt
matvareimport og en tiltakende «amerikanisering» av kostholdet, dessverre med

negativt resultat. På ﬂere av øyene har den
raske folkeveksten ført til skjerpet kamp
om jorda, og tvistemålene hoper seg opp i
rettsapparatene. Dessverre gjør myndighetene lite for å rydde opp; folk ﬂest får
gjøre som de selv vil.
Mesteparten av jordbruket foregår
langs kystlinjene, som for eksempel på
Fiji, der sukkeret dyrkes på det ﬂate beltet
rundt øya. Men nå trues sukkerproduksjonen av det salte sjøvannet, som trenger
seg inn i landskapet med økende kraft.
Sukker står for en tredjedel av Fijis
eksportinntekter. Også det livsviktige ﬁsket står også i fare. Kommersielle trålerﬂåter har invadert det sørlige Stillehav, og
resultatet er blitt som forventet; overﬁske.
Rovdriften har tvunget tusenvis av småﬁskere til å gå i land. I fjor klarte småﬁskerne å hale inn rundt 110 000 tonn, det
laveste tallet i manns minne. Den kommersielle fangsten ble anslått til en million tonn.
En annen viktig inntektskilde er turismen. Sol, sand og sjø – ﬁnnes det noe
bedre? Det late livet under fargerike parasoller, gjerne med en longdrink i den ene
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hånden og en billig pocketbok i den
andre?
I dag bruker strandeiere store
summer på å vedlikeholde strender
som før i tiden tok vare på seg selv.
Enkelte turiststrender på Vanuatu
og Kiribati er blitt evakuert, sannsynligvis for godt. På de mest utsatte øyene kan hele turistnæringen
komme i fare.
Ta et fast grep
Forskere og bedrevitere har omtalt
Asia og Stillehavsområdet som verdens vekstområde i det 21. århundre. Kanskje får de rett. Men de små
øystatene i det sørlige Stillehav har
neppe mye å se fram til. Kreftene
som motarbeider dem er rett og slett
for sterke. Dessuten gjøres det for
lite for å motarbeide utviklingen –
mens det ennå er tid. Nordmannen
Espen Rønneberg, som var Kyotokonferansens visepresident, mener
at de rike landene har sviktet de små
øystatene, at de lar dem synke i
havet uten blygsel.
Øystatenes kanskje viktigste redskap er South Paciﬁc Regional Environment Programme (SPREP).
Organisasjonen ble opprettet i 1992
og har i dag 26 medlemsland: de 22
landene og territoriene i det sørlige
Stillehav, samt Australia, Frankrike,
New Zealand og USA.
Det uttalte formålet til SPREP er
«å forbedre miljøet og å sikre en
bærekraftig utvikling både for
dagens og framtidas generasjoner.»
Fra sin base på Samoa har organisasjonen satt i gang en rekke tiltak og
forskningsprogrammer, alt fra studier i avfallshåndtering til observasjoner av endringene i atmosfæren.
– Jo da, det samarbeides både her
og der, sier professor Nunn, – men
faktum er at disse øystatene mangler både penger og kompetanse. Derfor må de rike land med USA i spissen kjenne sin besøkelsestid. De må
gjøre noe, de må ta et fast, overordnet grep, og det må skje fort.
Mens innbyggerne venter på
hjelp, forsøker de mest driftige å
reise sine egne vern mot havet. De
bygger provisoriske barrierer av sand
og stein, av planker, tømmer og bølgeblikk. Men ingen av konstruksjonene vil kunne stå imot den neste
orkanen. Ethvert tiltak er bare en
falsk trøst, i beste fall en kortvarig
utsettelse av problemene.
◆
Naturkatastrofer som følge av klimaforandringer truer øysamfunn ﬂere
steder i verden.
24
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En bønn til kongen
«Kjære Deres Majestet. Min datter Sonia Toematagi,
min kone Emma Toematagi og jeg har en bønn til
Deres Majestet: Kan Deres Majestet henstille til den
norske regjering å begrense norsk oljeutvinning?»
tekst TORBJØRN FÆRØVIK

Slik innledet nordmannen Terje Dahl sitt høytidelige brev til kong
Harald i 1995.
«Jeg giftet meg med en polynesisk kvinne i 1988,» fortsatte
han. «Vi slo oss ned i Emmas rike Tuvalu, verdens fjerde minste
nasjon, og bygget vårt hjem på en ubebodd holme på atollen
Nukulaelae. Vi trengte ikke bil, TV, kjøleskap, cola eller potetgull.
Vi var lykkelige med et enkelt, slitsomt øyliv. Sto opp med solen,
foret våre ender, høner og griser, dro på revet for å fange krabber eller ut i lagunen for å fiske. Dyrket våre egne grønnsaker,
jobbet fysisk for å skaffe oss den maten vi trengte for å overleve.
Et godt liv.»
Men så kom problemene – uværet og orkanene. I stillebeltet
under ekvator hvor man ikke skulle ha orkaner. Tre orkaner i rask
rekkefølge forvandlet den lille øya til et katastrofeområde, og
Dahls svigermor Fakalei utbrøt: «Været har endret seg de siste
årene. Jeg tror at havet vil stige og at digre bølger snart vil skylle over øyene! Vi vil klatre til topps i palmene, men til slutt vil vi
drukne. For meg gjør det ikke så mye, jeg begynner å bli gammel
nå, men barna skulle få leve!»
I brevet til kongen pekte Dahl på at Norge stadig økte sine
utslipp av CO2 og NOX-gasser, og at Norge på denne måten
bidro til den globale oppvarmingen: «Deres Majestet er jo selv
far og håper vel å bli bestefar om ikke så alt for mange år. Har vi
ikke alle et ansvar for våre barn og barnebarn?”

Etter nok et brev til kongen ﬁkk Dahl endelig svar. Kabinettsekretær M. Hagen erkjente mottakelsen av brevet, som var blitt
oversendt statsministerens kontor «som rette instans». Svaret
derfra ble både kort og tørt, men inneholdt også et par trøstende setninger: «Vi deler fullt ut din bekymring med hensyn til de
endringer i klima som kan sannsynliggjøres på grunn av menneskelig aktivitet. Regjeringen er av den oppfatning at dette problemet må tas veldig alvorlig.»
Til slutt, etter flere års kamp, ble Terje Dahl og hans familie
tvunget til å evakuere sin lille øy. I dag er de bosatt på Lambertseter i Oslo – et langt sprang. Men tankene går stadig tilbake til
det sørlige Stillehavet.
Innbyggerne på Tuvalu var de første som ﬁkk merke hva klimaforandringen betyr, Men de er langt fra de eneste. På naboriket Kiribati er ﬂere småholmer allerede forsvunnet i havet. Rett
øst for Tuvalu ligger atollen Manihiki, som tilhører Cookøyene.
Der bor det ingen mennesker lenger. Innbyggerne ble rett og slett
skyllet på havet. Men i uhellet var de tross alt heldige, for bare
18 av de 600 øyboerne druknet, forteller Dahl på sin hjemmeside.
I 1995 fastslo FNs klimapanel at vi opplever en urovekkende
global miljøforandring, og at den høyst sannsynlig skyldes menneskelig aktivitet. I dag er det varmere på jorda enn det har vært
de siste 10 000 årene. Stigningen i temperaturen fører til ekstreme værutslag, med blant annet orkaner, flom og storm. Havnivået vil stige på grunn av havets termiske utvidelse, smelting av
isbreer og innlandsis. En stigning på 50 centimeter fram til år
2100 oppgis som fullt mulig – et dårlig varsel for øyboerne i det
sørlige Stillehavet.
Men politikerne i vår rike, vestlige verden forlanger flere
bevis. Bevis på at klimaforandringene virkelig er menneskeskapte. Som statsministeren på Vanuatu sier det: «Det beviset dere
venter på, er vår død!»

«Innbyggerne ble rett og slett skyllet på havet. Men i uhellet var de
tross alt heldige, for bare 18 av de 600 øyboerne druknet.»
Terje Dahl, tidligere øyboer på Tuvalu
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Boken gir informasjon om ozonlagets tilstand etter 50 år med utslipp av
KFK-gasser. Den gir også informasjon om UV-stråling og dens viktige
rolle for vår helse. Vi kommer inn på spennende fagfelt som dannelsen
og betydningen av D-vitamin, dannelsen av pigment og ikke minst
mekanismene som fører til hudkreft. • 123 sider • Kr 229,–
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Thormod Henriksen har tidligere utgitt Klima, drivhuseffekt og energi
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tilbyr foredrag:
1. Miljø- og fattigdomskrisen i
verden. Hva må gjøres?
Foredragsholder: Steinar Lem.

11. Verdier, drømmer,
menneskesyn - og politiske
konsekvenser
Foredragsholder: Steinar Lem

2. Hvor mye kan vi egentlig
forbruke?
Foredragsholdere: Carin Lefﬂer og
Steinar Lem

3. Om reklamens makt spesielt overfor barn og unge
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Foredragsholder: Carin Lefﬂer

4. Frihandel og systemdebatt
Foredragsholder: Steinar Lem.

5. NorWatch
Foredragsholder:
Arne Storrønningen

6. Etikk og investeringer
Foredragsholder: Arild Hermstad

7. Energi og klima
Foredragsholder: Arild Hermstad.

8. Grunner til at det bør
produseres mat i Norge

Foredrag kan bestilles direkte
fra foredragsholder på e-post
eller på tlf: 22 03 31 50
Arild Hermstad - daglig leder
arild.hermstad@ﬁvh.no
Steinar Lem - informasjonsleder
steinar.lem@ﬁvh.no
Carin Lefﬂer - talskvinne
carin.lefﬂer@ﬁvh.no
Arne Storrønningen redaktør i NorWatch
arne.storronningen@ﬁvh.no

Framtiden i våre hender:
Fredensborgveien 24 G,
0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50
faks: 22 03 31 55
e-post: ﬁvh@ﬁvh.no
hjemmeside: www.ﬁvh.no

Foredragsholder: Steinar Lem.
Støtt Framtiden i våre henders forskningsinstitutt (FIFI) med

skattefrie gaver
Kontonummer: 8200 01 22323

For å få skattefradrag må personnummer oppgis på giro eller i
e-post til : erlingo@ﬁvh.no

9. Er genmat nødvendig for å
løse sult og fattigdomsproblemene?
Foredragsholder: Arild Hermstad

10. Lokal Agenda 21 og Nasjonal Agenda 21 - et kritisk blikk
Foredragsholdere: Carin Lefﬂer og
Arild Hermstad
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Hverdag hos et glemt folk
Blodige kriger. Økonomiske kriser. Terror. Det
irakiske folket har vært gjennom enorme
lidelser de siste årene.
foto Magnum / All Over Press

I 1996 besøkte fotografen Jean Gaumy Irak og
lagde en fotoserie der disse bildene er hentet fra. Han
møtte en svært fattig nasjon, både som følge av blokaden
av landet og et indre vanstyre. Men han møtte også et
svært patriotisk folk.
Nå hviler det igjen en skygge av krig over landet. Iraks
«valgte» diktator Saddam Hussein har nemlig i lang tid
sabotert FN-inspektørenes ønske om å kontrollere landets våpenlagre. Mindre kjent er det kanskje at vestlige
land i årevis forsynte Irak med teknologi og kunnskap
om biologiske og kjemiske våpen.
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Nøden tvinger mange til å selge sine eiendeler på auksjon.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS
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fotoessay

Saddams propagandaapparat er synlig de ﬂeste steder, også på gateplan. Bildet av Bush er ment til å tråkke på.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 6 • 2002
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fotoessay
Healeren Jabar får 25 dinarer for å ta på de syke.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

En ung tigger i Mosul.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

Et barn er i ferd med å dø av sult på sykehuset i
Bagdad.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

28

F O L K E V E T T nr. 6 • 2 0 0 2

7754_08-21

29.11.02

11:52

Side 29

fotoessay

Svære plakater henger rundt i Bagdad med bilde av Saddam som distribuerer mat.
FOTO: JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 6 • 2002
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TIBE REPUBLIC FOTO: BENT SYNNEVÅG
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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 får du 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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Skudd i skogen
av HANS BØRLI

>

Stien jeg følger til og fra arbeidet smetter et
sted over en liten lysning, en plass som ble nedlagt for så lenge sia at det står ei tolvtoms gran
mellom tømtesteinene etter stua. Hver kveld når
jeg er på heimtur i skumringen, går jeg smått og
stilt over denne lysningen. Stanser og ser meg
godt omkring. Og det går som ei varm risling
gjennom meg når jeg får øye på dyra mine – ei elgkolle som beiter mellom brusekjerrene på vollen,
mens kalven styltrer på høge bein omkring
henne. De er etterhvert blitt så vant til meg at de
bare glåmer svart og fortsetter å beite når jeg passerer. Jeg har lært meg til en måte å gå på som
ikke støkker dem, rolig og jevnt, uten å stanse,
uten å se for lenge rett på dem. Kolla løfter hodet
og slår øra fram, den side, alderdommelige mulen
gransker værdraget – en skikkelse som skapt av
jord og skygger. En gang sto ho og drakk av et
vassﬂo på myra nede under plassen. Kyste liksom
speilbildet av seg sjøl nede i det svartblanke vatnet. Ei rar og evig stund, et ur-sekund lenger enn
alle tider.

Rett betenkt så er godseier’n en huggal og
jemenslig kar. Han sporde håss det stog te’ me’
kjæringa. Hm ja...
Allerede første jaktdagen hører jeg skudd inni
liene. En heil serie. Heseblesende skyting, så fort
karen klarer å skifte patron i riﬂa. Det der var en
skarveskyter, tenker jeg, – en av disse som får den
store skjelven når elgen viser seg, og brenne løs i
blinde. Det er slike folk som skaskyter dyra og
steller til unødig lidelse. Og det er blitt altfor
mange slike forfjamsete amatører i jaktlagene de
siste årene Før var et jaktlag en sluttet enhet, de
samme faste medlemmene fra år til år – det var
ytterst vanskelig for en utenforstående å bli opptatt i denne klanen av erfarne jegere. I dag blir en
mann ansett som habil elgjeger bare han klarer en
viss poengsum på skytebanen. Men å skyte på ei
skive på banen og på vilt i skogen er to vesensforskjellige ting. I skogen er det ro og beregning som
teller.

«Jeg tenker med bekymring på mine to
En dag hører jeg kvasse riﬂeskudd sør i skogen et
sted. Mange skudd, med rom tid mellom hvert.
Blinkskyting. Jakttida står for døra, det er vel en
eller annen sør i plassene som skyter inn elgriﬂa.
Jeg tenker med bekymring på mine to ﬁrbeinte
venner – ja, på all elg i skogen. Nå skal den lyses
fredløs i fjorten lange dager. Mye blod kommer til
å renne i måsan disse to vekene. Elgjakta er en
begivenhet her inne på Skogen, årets høydepunkt.
Jeg kjenner til det fra mine ungdomsdager,
dengang jeg ennå bodde heime på Fjellskogen:
Aksjeeierne i det store skogkonsernet kommer
bilende lange veger – fra Oslo, fra Fredrikstad og
Halden – for å få luftet litt på de nedstøvede urinstinktene sine. De høye herrer ligger og pusser
brillene og skyter blink bortover i steinrøysene på
oppsitterplassene. Drar så til skogs i full krigsmaling og med stort følge av oppsittere og husmenn og oppvartende fullmektiger. En dag faller
så en elg på posten ved Høgmyra, eller på Steinbrumo’n, eller i Bjønndråga. Plasskarene får sitt
ﬁngerbøll Brandy Spesial i dotsup av «høspen»
(husbond) – så ﬂår de og slakter og bærer kjøtt
over blautmyrene. Og når biffen endelig freser i
panna, glemmer plassmannen hvor arg han var
der han tuslet etter godseier Grunkenberg og bar
ryggsekken hans og den belgiske repetérriﬂa. –
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ﬁrbeinte venner – ja, på all elg
i skogen. Nå skal den lyses
fredløs i fjorten lange dager. Mye blod
kommer til å renne i måsan
disse to vekene.»

Jeg går med en angst i meg disse dagene. Hoster
og harker, plyster – ja, prøver tilmed å synge en
stubb av og til. Ikke fordi jeg kjenner meg overdrevent lystig til mote, men for å lage støy, slik at
eventuelle jegere i min nærhet kan høre at det er
folk som er ute og går. Helst burde en vel holdt
seg heime denne tida, men det er så sin sak å sitte
med hendene i fanget to veker i ﬁneste hogstsesongen. Det skaper mye murring og misnøye
blant skogsarbeiderne dette: Her skal pengesterke
byfolk herje rundt i markene og agere storviltjegere, mens vi som hører skogen til og har slitt der
i alle år, vi skal pent sitte heime og tape arbeidsfortjeneste. Dét er vår andel i kalaset.

Jeg går til skogs i bare trass. Jeg er småsint og
vrangvoren, lager unødig mye støy med motorsaga
for om mulig å skremme elgen pokker i vold over
alle hauger.
Av og til skimter jeg kolla med kalven nå også.
Men dyra har blitt meir sky og váre nå, tar til
beins straks de får teften av meg. Elgen kjenner
alltid på seg når jakttida er inne; disse blodige
vekene av forfølgelse og drap har gjentatt seg og
gjentatt seg til samme tid hvert år, de har bunnfelt en angst i dyrehjertene, et instinkt som vakner
til live når lauvet tar til å falle og nettene får et
drag av frost.
I kveldingen en dag som jeg går og rasper i meg
noe blåbær i myrkanten ved den vesle plassen,
skreller brått et skudd i kveldstilla, så nær at jeg
skvetter. Først tenker jeg som så at det måtte være
en slik «støttesmell» som hundekara skyter for å
varsle postene når de er blitt vár elg. Men da ser
jeg noe som rører seg inne i skogbrynet på andre
sida av myra, – et stort, grått dyr hiver seg i tunge
sprang utover mot tjennet mellom tallfuruene
midt ute på myra. Da elgen kommer nærmere, ser
jeg tydelig at den er såret. Den tar seg fram i sjanglende byks på tre bein; venstre frambeinet sleiver
i vide sleng ut til sida. Jeg hører dyret puste i
korte, rallende støt. Det er ei kolle. Så ﬁkk de deg
likevel, tenker jeg. Kjenner igjen henne på ei lysere
stripe i ragget over ﬂanken, antagelig et skrubb ho
har fått av oksen en gang under brunsttida.
Kommen ut til tjennskanten, stanser kolla og
ser tilbake mot skogen. Lar seg så gli tungt ut i
vatnet, svømmer med klossete bevegelser utover
gjennom det visne sivet langs bredden. Dette at
den bare har ett frambein å kave med, gjør at den
vil svinge rundt i vatnet, lik en båt som har mistet
roret. Men nå er det visst best at jeg rapper litt på
meg; en hund gir fra seg noen hissige bjeff inne i
skogen, det knekker i kvist og subber av føtter i
sprang gjennom lyngen. Her vil det snart bli
skyting – og jeg står midt i skuddfeltet. Jeg tar en
rask spurt innover åsen og kaster meg i dekning
bak en stein. Da jeg våger meg til å gløtte opp, ser
jeg to karer som kaver seg utover tjennsmyra. Den
ene har hund i band; gråtassen ligger ﬂat i selen
og drar så karen må spenne imot for ikke å bli
slept ut i gørrevjene som svartner mellom kjerringriset. De roper andpustent til hverandre:
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– Der er a!
– Hen?
– Der, ser’u vel – uti tjennet!
Så bjeffer ei Kragriﬂe – men dyreskrotten som ligger lågt i vatnet er et vanskelig mål; kula bare
glenser mot vassﬂata og skjener med et hyl over
tretoppene. Jeg trykker meg ned bak steinen. Ligger der med ansiktet mot våt måsa og kjenner
skuddene skrelle mot trommehinnene. Det er
den rene krig der borte på myra nå. Fleire jegere er
kommet til, og alle brenner de løs mot det hjelpeløse dyret ute i vatnet. Rikosjettene snerrer uhyggelig gjennom trekronene over meg. Gjennom
skuddlarmen hører jeg rasende gaul fra hunden
og mannsstemmer som vråler og skriker. Grutete
strupevræl som har mistet alt menneskelig
uttrykk. Og det verste av alt – den dumpe lyden
hver gang en kule slår inn i dyreskrotten.
Dette er de bolde jegerne våre i aksjon. Dette er
sportsjakten i sitt klimaks, sin sanseløse orgasme
av blodtørst og død. I noen vonde sekunder opplever jeg krigen og døden og menneskets blinde
destruksjonslyst. Jeg knytter nevene og biter tennene sammen. Stønner fram skjellsord i hjelpeløst raseri: – Svinepelser! Helvetes jævler!
Med ett stilner det av. Da jeg kikker over steinen,
ser jeg elgkolla ligge urørlig som en mørk masse
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ute i tjennet. Noen av karene driver på med å felle
en tørrgran. Skal vel lage en ﬂåte for å få buksert
dyret til lands. Et øyeblikk kjenner jeg trang til å
springe fram og lese skytterne teksten, skjelle dem
huden full, men så våger jeg det likevel ikke. Drar
meg bare varsomt i skjul og tusler tafatt heimover.

«Her skal pengesterke byfolk herje
rundt i markene og agere
storviltjegere, mens vi som hører
skogen til og har slitt der i alle år,
vi skal pent sitte heime og tape
arbeidsfortjeneste.»
En følelse av sorg kommer opp i meg, undring
over den meninsløse rå scenen jeg nettopp var
vitne til. At mennesker kan bli slik i en håndvending! Pyntelige borgere som i dag morges satt ved
frokostbordet og kappet toppen av egget og snakket fredelig ved kone og barn. Men så snart de får
et skytevåpen mellom hendene og kan rette det
mot noe levende, er det som de forvandles til
hjerteløse djevler. All følelse for dyrenes lidelse og
redsel er borte – det er som om viltet bare er skapt
til å være skyteskive for deres mer eller mindre
velrettede skudd.

Vær sikker, i kveld vil disse karene som jeg så i
aksjon der inne ved myrtjennet, sitte sammen ved
en pjolter foran peisen i jakthytta og snakke om
dagens bedrift: – Jeg visste jeg traff med det første
skottet. Jeg så hvordan venstre frambeinet knakk
under dyret. Så ikke du også det, Johan? – Godt at
dette tjennet lå så like i nærheten, ellers kunne vi
fått et svare strev med å spore opp beistet...
Smerten? Blyspiss-kulene som ﬂengte muskler og
vev? Dyrets hjelpeløshet og angst? Nei, tanken på
slike ting får ikke forstyrre mannfolkhyggen
rundt peisbålet.
Men ved Monsbråtan langt nord i skogen
springer en liten elgkalv rundt og sutrer og leiter
etter mor si.
◆
«Skudd i skogen» er hentet fra Hans Børlis «Med øks og
lyre» fra 1988. Teksten er gjengitt med tillatelse fra
Aschehoug forlag.
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Kjøp våre rapporter!
Økologisk utsyn 2002
Økologiske konsekvenser av Norges
økonomiske utvikling det siste året
Av John Hille

Miljømerking av sigaretter?
Om miljøkonsekvensene av tobakksproduksjon
Av Gro Dyrnes

Grønn gass?
Om miljøeffekten ved direktebruk av norsk gass til innenlandsk
energiforsyning
Av Alfred Fidjestøl

I-hjelpen 2001
Hva tjente Norge på underbetaling av u-landsvarer i 2001?
Av Arnstein Flatlandsmo

+

Verdiløse penger?
Oljefondet – veien mot etiske retningslinjer
Av Ingrid Bay

Klima til salgs!
Om smutthull i Kyotoprotokollens grønne utviklingsmekanisme
Av Jon Magnar Haugen og Dag Nagoda

Lakseoppdrett: Matproduksjon eller matdestruksjon?
En undersøkelse om fôrforbruket i norsk lakseoppdrett
Av Thomas Strøm

Miljøskadelige subsidier 2002
En minirapport om miljøskadelige subsidier i skogbruket
Av Ingrid Bay og Arnstein Flatlandsmo

=

BESTILLING:
Fra 1.1.2003 blir alle våre rapporter gratis tilgjengelig
på Internett.
Adresse: www.ﬁvh.no
Du kan også få tilsendt rapportene på papir for kr. 50,- pr. stk.
tlf: 22 03 31 50, faks: 22 03 31 51, e-post: ﬁvh@ﬁvh.no

ANONYM STØTTE

alle kartonger
drømmer om et
liv etter døden

Nå finner du julekort fra Hippopotamus i bokhandelen.
Kortene er laget av resirkulerte drikkekartonger.
Mer om det på www.hippo.no
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nett og nytt
REDIGERT AV MARGUNN GRØNN

Utvekslingsavtale med Nepal
I forbindelse med en utvekslingsavtale mellom FIVH og
Fredskorpset reiste redaksjonssekretær i Folkevett,
Knut-Erik Helle, i november til Nepal hvor han i ett år vil
arbeide som journalist for Nepal Forum of Environmental Journalists. Samtidig kommer Kosmos Biswokarma
fra Kathmandu i Nepal til Norge for å arbeide i Framtiden i våre hender og Folkevett. Biswokarma er en erfaren
journalist og har den siste tiden arbeidet i The Kathmandu
Post som er den største engelskspråklige avisen i Nepal.
Knut-Erik Helle vil fortsatt være knyttet til Folkevettredaksjonen og bidra med stoff fra Asia.

Verdig markering
Fra årets landssamling: Grillet ørret i snøkledte skogholt.
Til høyre æresmedlem Eva Braseth fra Bodø.

Landssamling med nytt påfyll
tekst CARIN LEFFLER

– Mmmmm – kjempegodt!
Nyansatt sivilarbeider i Framtiden i våre
hender i Bergen, Ingar Flatlandsmo, sitter i
et snøkledt skogholt – med munnen full av
nygrillet ørret. Jeg sitter ved siden av ham,
mett og fornøyd og kikker på et kart. Hurdalssjøen, står det med trykte bokstaver på
det blå.
Her er vi altså samlet: Ung og gammel,
noviser og erfarne, kjøttetere og gulrotspisere, forfattere, idealister, forhenværende
idealister, studenter, lokallagsaktive, folk fra
styre og stell. Og alle med tre fellesnevnere:
Medlemskap i Framtiden i våre hender. På
Landssamling. Midt i skogen.
Hva er det så som får en rekke mennesker
til å reise fra hele vårt langstrakte land til
denne lille sjøen – et godt stykke utenfor Oslo?
I tråd med tradisjonen krever de sultne
deltakerne å bli foret med mer enn duftende
ﬁsk og hvitløksspekket lammestek. De forlanger kunnskap, ønsker innsikt, og leter
etter sammenhenger. Medier er en sentral
kanal for påvirkning, og fem innledere skal
formidle sine tanker om temaet. Trond
Blindheim, sosiolog og amanuensis ved BI,
er en av de få nordmenn som klarer å snakke
like raskt som han tenker. Kunnskapsrik og
spissformulert loser han deltakerne inn i
problemstillingen «Medias plass i forbrukssamfunnet». Før innledningen ante jeg for
eksempel ikke at vi blir bombardert med
3000 reklameinntrykk per dag. Eller at reklamekampanjer og vareeksponering er et delikat, balansert samspill. Ei heller at min forbrukeradferd er registrert ned i minste detalj
og lagret i store informasjonsbanker. Nå vet
jeg bedre – store markedsførerbror ser deg!
36 F FOOL LKKE EVVE ETT Tnr.nr.3 2• •2 20 0 02 2

Neste mann ut er Jan Johnsen fra Høyskolen i Oslo og som, i følge Folkevetts
redaktør, har satt sitt preg på en hel generasjon journalister. Denne nestor tok for seg
temaet «Massemedier og miljøbevissthet.
Miljøet – en «ikke-sak» for mediene?». I rolig
tempo, men intensivt likevel; som historieforteller der tilskuerne får bidra til fortellingen og reﬂektere over det sagte. Maktperspektivet er et ikke uvanlig utgangspunkt,
men sjelden får vi formidlet sammenhengen
mellom massemedier og bevissthetsproduksjon klarere.
Etter dette trenger hjernen hvile. Skogstur
neste formiddag gir ro og ny energi til et fullstappet hode. Jo høyere i terrenget, jo mer
snø – tørr og gnistrende ren. Salat, brød,
ørret, kaffe, pølser og ﬂammende bål venter
sultne mager og kalde ﬁngrer.
Tilbake til konferansesenteret igjen.
Gruppesesjonene er mer praktisk orientert:
«Hvordan kontakte en journalist», «Lær å
skrive debattinnlegg» og «Hvordan bruke
internett i arbeidet?». Journalist Katrine Lia,
forfatter Sidsel Mørck og IT-kjenneren Lars
Ove Kvalbein veileder, gir råd og tips, og
utfordrer sine respektive forsamlinger med
spørsmål og oppgaver.
Vi har alle har noe å lære – og noe å bidra
med.
Kveldene i peisestua med et glass vin i
hånden. Lytter til hissige diskusjoner og
stille samtaler. Hvor kommer all uenighet –
og enighet – fra? Det begynner å bli alvorlig
seint. Noen fyrer i peisen; pipa klarer ikke å
ta unna all røyken og brannalarmen rister
hele hovedbygningen. Jeg tror det er tid for
sengen. I morgen er det landsmøte.

Det kvart århundre gamle FIVH Bodø melder om et
svært vellykket jubileum! Konferansen med temaet
«Fra overforbruk til verdibruk. Forbrukermakt i et globalt
perspektiv» samlet et femtitalls deltakere. Festmiddagens
høydepunkt var utvilsomt da lokallagets leder, Eva Braseth,
ble utnevnt til æresmedlem i FIVH. Eva havnet dermed i
godt selskap. Erik Dammann, Johan Galtung, Liv Ullmann
og Kaare R. Norum er av de få som tidligere har fått
denne utnevnelsen.

Nytt lokallag på Ås
Det har nå blitt opprettet et nytt lokallag av Framtiden i
våre hender ved landbrukshøyskolen på Ås. Det nye
lokallaget vil blant annet satse på å spre informasjon
om rettferdig og solidarisk handel, å arrangere bokbyttedag, samt middagsprosjektet «Grønne Gourmeter».
Hele tredve personer møtte opp på åpningsmøtet på Ås.
Lokallagets leder, Vegard Eldholm, kan nås på e-post:
vegard@sametinget.no.

Landslotteriet 2002
Ved utsending sommeren 2002 lovte vi å trekke ﬁre ekstragevinster med graﬁske trykk og bokserie om verdens
dyr som premier.
Vinnerne ble:
1.Randi Nilsen,
Leif Aunes vei 2A, 8012 Bodø (ﬂyttet, adresse ukjent)
2. Håkon Morten,
Håvard Skirbekksvei 19, 2406 Elverum
3. Mari Rygg, Longerakk, 4745 Bygland
4. Bente Florelius, Krybbesm. 2, 5003 Bergen

Nye hjemmesider
FIVH, Folkevett og Norwatch har fått nye hjemmesider
med funksjoner som diskusjonsforum og tester.
Logg deg inn på ﬁvh.no, norwatch.no eller folkevett.no.

7754_30-40

29.11.02

12:19

Side 37

Nye bøker
Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker. Tips oss gjerne om gode bøker
enten på e-post: folkevett@ﬁvh.no, telefon 22033150 eller send et brev til
Folkevett/bøker, Postboks 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo.

Glemt trussel?
Med Den brune fare løfter NRKs
utenrikskommentator og Europakjenner, Jahn Otto Johansen sin
advarende ﬁnger i forhold til en gryende europeisk anti-semittisme. I
skyggen av et ensidig trusselbilde
etter den 11. september, har høyreekstreme krefter kunnet vokse seg
sterkere. Johansen tar for seg utviklingen fra Berlin-murens fall frem til
i dag, og favner om et bredt spekter;
fra reaksjonene på 90-tallets innvandringsbølge, via problemene i
Øst-Tyskland, fenomenet Haider, til
internettets mørke side, og hevder å
spore en generell politisk motvilje til
å ta problemet på alvor.

Tittel: Stengsler og åpninger
Forfatter: Naomi Klein
Forlag: Oktober 2002

Om fotball og
globalisering

Tittel: Den brune fare
Forfatter: Jahn Otto Johansen
Forlag: Aschehoug, 2002

En hyllest til
ingrediensene

Gore Vidal er uten tvil en av de mest
kontroversielle amerikanske forfatterne. Han fant ingen engelskspråklige forlag som ville utgi denne
essay-samlingen etter 11. september,
men etter at boka ble en bestselger i
Italia blir den nå lansert over store
deler av verden. Vidal går til frontalangrep mot amerikanske styresmakter, og spesielt Bush-administrasjonen, for måten de har håndtert kriser som terroraksjonene mot
World Trade Center og Oklahomabombingen på. Videre hevder han at
krigen mot terrorisme også er en
unnskyldning for å innføre en politistat, og trekker sammenligninger
med Nazi-Tyskland. Innsiktsfull,
omdiskutert og med frekk språkdrakt.

Og nå til årets julegavetips: I de
senere årene har etterspørselen etter
kokebøker eksplodert, og stadig
kommer det nye på markedet. Her
gjelder det altså å skille skitt fra
kanel. «Slipp råvarene løs» er deﬁnitivt ikke en bok som er rasket sammen på kort tid for å melke julemarkedet. Boka er et samarbeidsprosjekt mellom kokk Svein Aasen,
fotograf Kai Myhre og tekstforfatter
Jan-Sverre Syvertsen. I likhet med de
delikate rettene de presenterer – er
det lagt ned enormt med arbeid i
tekst og design. Men du må også ha
tid hvis du skal ha nytte av denne;
tid til å lese, tid til å skaffe (økologiske) råvarer, og – viktigst av alt –
tid til å lage maten. God fornøyelse!

Tittel: Evig krig for evig fred
Forfatter: Gore Vidal
Forlag: Kagge Forlag 2002

Tittel: Slipp råvarene løs
Forfatter: Aasen, Myhre og Syvertsen
Forlag: Sirene 2002

Fotball er ikke «bare et spill», det vet
også forfatter Johannes Nymark.
Den populære idretten kan både
være politisk og apolitisk, samlende
og splittende, en arena for dyp fortvilelse eller hemningsløs glede. Fotball er selvfølgelig også big business.
«Verdas viktigaste bagatell» er en
bok om fotballens rolle i den globaliserte verden. Nymark har skrevet
om forholdet mellom samfunn og
fotball i 30 år, og ser at spillet har
gått gjennom store forandringer de
siste tyve årene. Korrupsjon, barnearbeid, doping: VM-medaljen har
også en bakside.

Mer logo
Naomi Klein ble en slags superstjerne-aktivist med «No Logo», og
nå er hun tilbake igjen. Ikke med en
ordentlig oppfølger kanskje, men –
som undertittelen sier – med «rapporter fra frontlinjene i globaliseringsdebatten». Det Klein forsøker å
fortelle er imidlertid det samme: At
globaliseringen bare kommer de
rikeste til gode, og at privatiseringstrenden har fratatt mange fattige
viktige rettigheter. Videre møter
hun kritikken som ofte fremmes
mot globaliseringsmotstanderne om
at aktivismen er for spredt til å fungere. Tvert imot, hevder Klein, er
desentraliseringen en styrke.

Innsiktsfull og
omdiskutert

Tittel: Verdas viktigaste bagatell
Forfatter: Johannes Nymark
Forlag: Samlaget 2002
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Verv medlemmer
til Framtiden i våre hender !
Vi har attraktive premier for deg som verver medlemmer til Framtiden i våre hender. Fyll ut navn på personer du verver på kupongen under, eller
bruk verveskjema på vår hjemmeside www.ﬁvh.no. Vi sender ut medlemsgiro, og når den er betalt sender vi deg vervepremien. – Lykke til, og takk
for at du hjelper oss med å øke medlemstallet!

Dette er våre vervepremier:
Antall vervet

vervepremie (velg én premie)

1 person

Bok: Naomi Klein «No Logo»,

Digital kamera
– verv 3

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

Ryggsekk fra Bergans (Hugger 30 l)
Norsk ullpledd, 140 x 240 cm

3 personer

Interrail

Bardu sovepose fra Helsport

– verv 13

Mustek G smart minikamera 2
(2.1 m.pix, USB, 16mb)
13 personer

Interrailbillett- 3 soner
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

Ullpledd naturfarget

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

– verv 16

– verv 2

Send inn vervekupongen, eller benytt telefax: 22 03 31 51/e-post: fivh@fivh.no
Verveskjema ﬁnnes også på vår hjemmeside www.ﬁvh.no

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

FIVH betaler
portoen

Jeg vil samle til større premie

Jeg har vervet
Kat.
Navn

Adresse

__________________________________

Postnr./sted

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

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

Mitt navn

Adresse

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

Postnr./sted

Telefonnummer

Framtiden i våre hender
Soﬁenberg postkontor
0506 Oslo
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En annonse på denne siden koster kr. 150,– pluss mva. Vennligst oppgi om
du vil ha b.m. eller ikke. Når du svarer på b.m.-annonser, legg svaret i en lukket konvolutt sammen med et løst frimerke på kr. 5,00 og send det inn til
Folkevett, P.b. 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo. Frist for annonser til neste nr.
er 19.08.02. Vi forbeholder oss retten til å rette/forkorte innleggene.

1978

Søker bofellesskap

Leilighet søkes

Mor, 28, med datter 5 1/2 år søker bofellesskap i Oslo og
omegn. Mediterer og musiserer, lager kunst og spiser
masse grønnsaker! Fint å bo med andre barn.
Ring Ragna: tlf. 48 11 94 62.

Til vår nye medarbeider fra Nepal søkes hybelleilighet sentralt i Oslo. Interesserte bes ta kontakt med Folkevetts
redaksjon, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50, e-post folkevett@ﬁvh.no.

Debatt:

Folkevett i Kina

Kyotoavtalen i et fredsperspektiv

I den gamle keiserbyen Xian – en middels stor by på bare
7 millioner – ligger røyken fra nærmeste kullkraftverk så
tett at sikten er dårlig. Det stikker i lungene. Utstillingsvinduet Bejing har renere luft. Byens innbyggere oppfordres
til å skaffe seg bil. Planen er å satse storstilt på elektriske
biler. Det vil trolig bare bety at kullkraftverket i Xian og
andre steder må fyres kraftigere opp…
Kinas middelklasse vil ha mer kjøtt. Medlemskapet i
WTO fører til økt matimport. Amazonas brennes allerede
raskere for å produsere soya til kineserne. Ettbarnspolitikken er ikke uforståelig.
Men kinesisk mat er til gjengjeld vidunderlig - bare
du ﬁnner fram til enklere, folkelige spisesteder.
Miljøorganisasjonene er imidlertid små, Friends of
Nature har 2000 medlemmer. Myndighetene er redde for
alt som kan bli uavhengige maktfaktorer.
Nylig kom drøyt 20 av Folkevetts lesere tilbake fra
studietur til Kina. Vi fant én maoistisk «folkekommune»:
Alle var lykkelige, ingen sex før ekteskapet, og alle hadde
blå gardiner. Ellers rådet en nokså svart kapitalisme. Kan
den bli halvgrønn?

I mange år har trusselen om global oppvarming vært en
spore til bekymring og engasjement.
I dag står frykten for internasjonal terror mer fremme i
folks bevissthet. For en stakkar som får ødelagt humøret
av begge disse problemene, er det fristende å se om det
kan være en link. Er Kyotoavtalen en avtale som vil skape
fred i fremtiden, eller ligger det kimer til undertrykkelse
og urettferdighet godt begravet i avtalens gode hensikter?
En internasjonal forvaltningen av skogområder
knyttet opp imot C02 kvoter i en verden hvor millioner
av mennesker dør av sult, vil ikke skape fred. For mange
konﬂikter mellom globale og lokale interesser vil dukke
opp. Jeg tror at forpliktende utslippsreduksjoner er bra,
og den eneste fredelige måten å redusere utslippene
på, er kraftig avgiftsbelegging på bruk av fossilt brensel. U-landene vil stå fritt til å benytte sine arealer til
dyrking av mat eller biobrensel.

Håvard Nielsen
S.L.

Redaktør:
Arne Storrønningen
arnes@ﬁvh.no

Redaksjonssekretær:
Margunn Grønn
margunn@ﬁvh.no

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

Spaltist:
Steinar Lem
steinarl@ﬁvh.no

Annonser: Jan Jensen, MediaTeam A/S,
tlf 22 09 69 10, fax 22 09 69 39,
jan@media-team.no
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Vekstprofet og leder for Hudson-instituttet i USA, Herman
Kahn, foretar en logisk slutning fra er til bør
være: «Iblant sprer virkelig Den nye klassens
(dvs. miljøaktivistene-red.) vurderinger seg til
de brede massene. For eksempel mente 60%
av USAs befolkning at det er moralsk galt at
USA med 6% av verdens befolkning forbruker
40% av verdens energi og råvarer. Denne oppfatningen er feil, ettersom den setter spørsmålstegn ved vårt samfunns berettigelse».

1977

«Fryser du og er sulten? Finn en miljøaktivist og brenn ham!» – Fra Livsstil nr 5/77
Formannen i NATOs militær
komité generalløytnant Zeitner Gundersen fremhevet på en pressekonferanse i Oslo 22/10 – 79 «NATOs nesten totale
avhengighet av råvarer som beﬁnner seg i stater i det sydlige Afrika og i Midt-Østen og tilrådet koordinering av militære, politiske og økonomiske midler for å sikre råvaredekning til
Europa og Nord-Amerika…»

1982

Hvis vi fortsetter som nå…- Fra Folkevett
nr 5/82
Den ferske redaktør i Dine
Penger, Christian Vennerød,
forsvarer seg og sitt nye verv: «Også anarkister
trenger penger, det spiller ingen rolle om du er
borgerlig eller arbeider eller slave eller hva du
er, du må jo ha penger.»

1984

Intervjuet: «Synes du børs-boomen er festlig, Christian Vennerød?» – Fra Livsstil nr 1/86
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NorWatch Nyhetsbrev, som utgis av
FIVH, kan fås gratis ved henvendelse.
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B-Blad
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Ved adresseforandring: Meld fra skriftlig. Bruk postverkets
spesielle postkort eller send konvolutt merket «Adresse-forandring». Oppgi EDB-nummeret som står på navneetiketten,
og gammel og ny adresse.

RULLE RUNDT – (OG RUNDT)
I den tekniske byen
hvor alle ruller rundt på hjul
så de kan bli glade fort
og få penger så de kan kjøpe alt
der kjenner ingen hverandre mer
for de har ikke tid
for de skal rulle rundt på hjul
og kjøpe morsomme ting
så de kan bli glade fort
så alle barn må passe på seg selv
og alle gamle må legge seg og dø
for ingen har tid og ingen vet levende råd
for det gjelder å glemme og det gjelder å bli glade fort
mens lysene blinker rødt og blinker grønt
ruller alle rundt på hjul
ruller rundt
og rundt og rundt –
osv, osv - ROLF JACOBSEN
Gjengitt med tillatelse av Gyldendal Norsk Forlag

