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I Battery Park nederst på Manhattan i New York kan besøkende studere en
samling bronseskulpurer med tittelen «The promised Land». Kunstverket
viser den nyankomne immigrantfamilien som halvt knelende og halvt tilbedende viser sin grenseløse takknemmelighet for å ha ankommet det lovede landet. Ansiktene på skulpturene stråler. Hendene er løftet i religiøs takksigelse og strekkes ut i retning Frihetsgudinnen. Besøkende som gir seg litt
tid til å dvele ved dette kanskje mest klassiske av alle motiver fra den moderne nord-amerikanske historien vil fort fornemme den tematiske forbindelsen og den underliggende likheten med den bibelske og jødisk/kristne forestillingen om det lovede land.
Bronseskulpturene avspeiler også den USA-amerikanske selvforståelsen;
en utvalgt nasjon med den gudgitte oppgave å prege og lede verden. Denne
forståelsen har sitt utgangspunkt i de første dypt religiøse pilgrimsfedrene
som trodde sterkt på læren om forutbestemmelse og predestinasjon. Men
den ﬁnnes også lys levende i dagens amerikanske samfunn, om enn i en mindre religiøst uttalt form enn den nasjonens europeiske grunnleggere sto for.
Uttalelsen fra presidentens sikkerhetspolitiske rådgiver Condolezza Rice om
at det som er «best for USA, også er det som er best for verden», viser tydelig
dette.
Mer enn noen gang før har USA mulighet og vilje til å dominere og prege
verden. For sammen med Bush jr. kom også haukene tilbake til Washington. Ydmykelsene den 11. september ble for mange beviset på at Clintonadministrasjonens «myke» linje var feilslått.
Mens denne lederen skrives (13. februar 2003) står verden ved randen av
en USA-ledet krig i Midt-østen. I store deler av verden vokser motstanden
mot krigen. Framtiden i våre hender har sluttet seg til det norske fredsinitiativet med over 136 organisasjoner i ryggen. FIVH mener Norge må si nei til
planene om krig mot Irak, og ikke delta selv om USA i strid med folkeretten,
skulle få gjennomslag for en krigsresolusjon i FN. En krig vil kunne sette
hele Midt-østen i brann og styrke terror-og krigskreftene også ellers i verden.
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pax americana

«Alle kriger er barn av frykten.
Derfor må man først og fremst bekjempe
frykten, hvis man vil unngå kriger.»
Normann Angell

«Ground zero» etter 11. september.
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Norskeid oppdrettslaks truer bestanden av villaks i deler av Canada. FOTO:
IAMCALLISTER/WWW.RAINCOAST.ORG

Vil verne villaksen
Canadas urbefolkning kjemper mot oppdrettsplanene til
norske Pan Fish. Datterselskapet Omega Salmon Group
er nemlig i ferd med å bygge et yngelanlegg som
indianerne i området frykter kan gi dramatiske
konsekvenser for miljøet.
tekst PIA A. GAARDER (NorWatch)

Etter at innvandrere fra blant
annet Norge tok landområdene til
indianerne på 1800-tallet, risikerer
norskeid ﬁskeoppdrett igjen å sette
indianernes særegne levemåte på
spill.
Pan Fishs datterselskap Omega
Salmon Group står i spissen for en
strøm av nye oppdrettsanlegg som
planlegges i områdene til ﬂere indianerstammer i provinsen British
Columbia. Men urbefolkningen
langs Canadas vestkyst er helt
avhengig av villaks for å kunne opprettholde sitt tradisjonelle levesett
og kultur. Nå er indianerne redde
4
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for at den massive introduksjonen
av oppdrettslaks vil spre sykdom og
true både villaksens og deres egen
eksistens.
En trussel
Etter tømmerhogst, gruvedrift og
vanneksport ser de to indianersamfunnene, Nuxalk og Heiltsuk, oppdrett av atlantisk laks som den siste
trusselen mot sin kultur.
Lawrence Pootlass – Nuxalks
høvding kjent under navnet Nuximlayc – har sammenlignet innføringen av oppdrettslaksen med spredningen av kopperbefengte ulltepper

på slutten av 1800-tallet som desimerte indianerstammen fra 10.000
til nærmere 300 individer. Det gjør
ikke saken bedre at Omega Salmon
eies av norske Pan Fish:
– De ﬂeste settlerne som overtok
Nuxalks jord ved århundreskiftet
kom fra Norge, og det ﬁnnes fortsatt en rekke norske navn oppover
dalføret, forteller den tyske biologen
Jutte Kill, som har bakgrunn fra miljøorganisasjonene FERN og Urgewalt.
Fortsatt eiere
Etter den hjemlige redningsaksjonen for Pan Fish i januar, er bankene
Nordea og Den Norske Bank (DnB)
blitt de største eierne i det norske
oppdrettsselskapet. Rett før Pan
Fishs generalforsamling 10. januar,
sa administrasjonssjef Jan Lunde til
NorWatch at restruktureringsplanen ikke ville få konsekvenser for
selskapets interesser i utlandet dersom den gikk gjennom. Han kjente
til konﬂikten med de canadiske

indianerstammene, men mente at
Omega Salmon brakte arbeidsplasser og vekst til området. Han hadde
heller ingen forståelse for at oppdrettslaks var en trussel for villaksen.
Lite tyder med andre ord på at
Pan Fish vil kvitte seg med sine
utenlandske investeringer for å
komme over den ﬁnansielle krisen.
Dersom det nye styret ikke skulle
endre strategi, er dermed konﬂikten
mellom Omega Salmon og indianerstammene blitt en konﬂikt mellom norske banker og urbefolkningen i Canada.
Voksende protest
Protesten mot Pan Fish i Canada er
voksende. En allianse av indianere,
ﬁskere og miljøorganisasjoner har
gått sterkt ut mot Omega Salmons
første inngrep i British Columbia,
nemlig bygging av klekkeriet på det
lille stedet Ocean Falls. Etter å ha
påkalt seg medias oppmerksomhet
gjennom en demonstrasjon før jul,
ble det gjennomført en større aksjon
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15. januar i Canada, USA, Tyskland
og Hong Kong som ﬁkk bred dekning i canadisk presse. Protestene
har spesielt Omega Salmons eiere,
det vil si Pan Fish, som mål.
Omega Salmon har fått lisens
fra de lokale myndighetene til å
bygge klekkeriet i fellesområdet til
Nuxalk og Heiltsuk. Dette skjedde
uten samtykke fra indianersamfunnene og mot deres vilje. Nuxalk
og Heiltsuk-folket har i lang tid
kjempet for retten til eget land. Nå
vil de anlegge sak mot Omega Salmon for det manglende samtykket,
og dermed samtidig overprøve
lokalmyndighetenes lisenspolitikk
for en høyere rettsinstans.
Det var etter et politisk skifte for
to år siden at oppdrettsnæringen
plutselig ﬁkk en rekke lisenser
langs Canadas vestkyst. Til tross for
heftige debatter og protester opphevet de nye lokale myndighetene
moratoriet på ﬁskeoppdrett som
hadde vart siden 1995. Omega Salmons nye klekkeri skal forsyne
disse planlagte oppdrettsanleggene
langs kysten.
Sterk satsning
Omega Salom Gruop har lagt opp
til en stor femårssatsning langs
Canadas vestkyst. Planen er å investere for 185 millioner canadiske
dollar: ti nye oppdrettsanlegg, ett
nytt klekkeri og nye fabrikker skal
etableres. Omega Salmon har til
sammen 24 lisenser for lakseoppdrett, to klekkerier og to smoltanlegg i British Columbia.
Men Omega Salmon Group har
allerede vist at de ikke klarer å ha
kontroll over oppdrettslaksen. Selskapet er, ifølge nettstedet IntraFish, allerede blitt innkalt for retten
av anklagemyndighetene i British
Columbia.
I tillegg til at selskapet er anklaget for ulovlig å ha løslatt ﬁsk i
sjøen ved sitt fastlandsanlegg i
Marsh Bay, skal selskapet ikke å ha
iverksatt gode nok tiltak for å forhindre rømning av oppdrettslaks.
Mellom 13.000 og 17.600 3,5 kilos
atlantisk laks har rømt.
Nuxalk og Heiltsu-stammene
forsøker nå å legge fram vitenskapelig bevis for hvordan oppdrettslaksen over tid ødelegger villaksen
og overtar dens gyteområder.
◆
Norwatch er Framtiden i våre henders
søkelys på norsk næringsliv i sør.

All Species Foundation har samlet
over en million arter på sine hjemmesider. I løpet av 25 år skal dette
tallet være mangedoblet.
FOTO: IAN BRITTON – FREEPHOTO.COM

Alle arter kartlagt om 25 år
Om 25 år håper «All Species Foundation» å ha
funnet og navngitt alle verdens ukjente arter.
Ny teknologi – internett kombinert med DNAsekvensering – skal hjelpe forskerne i arbeidet.
For 250 år siden bestemte botanikeren
Carl Linnaeus seg for å navngi og beskrive
alle organismene på jorden. Med klassifiseringssystemet han kom opp med, har forskerne så langt identiﬁsert rundt 1,7 millioner arter. Det er et stort tall, men bare en
liten del av de antatt 10 til 100 millioner
artene på jorden. Hvert år oppdages det
rundt 10 000 nye arter. Med den farten ville
det tatt 500 år å fullføre katalogen. Forskere og institusjoner verden over er imidlertid
optimistiske med tanke på at den nye teknologien makter å gjøre dette arbeidet
komplett på 25 år. En rekke arter utryddes
imidlertid i et så høyt tempo at vi ikke klarer
å registrere at de eksisterer.Vår forståelse av
jordens skapninger øker med andre ord
raskt, men vi ødelegger habitatene deres
enda raskere.
– Vi kan ikke beskytte noe vi ikke kjenner
til. De biomedisinske implikasjonene er enorme, sier professor David Hillis ved Universitetet i Texas, som er styremedlem i stiftelsen.
Hver eneste av artene representerer en ny
løsning for hvordan en organisme overlever i
verden, og Hillis mener det er en gullmine av
informasjon i hver enkelt av dem.

Kilde: www.forskning.no

sulten minst noen dager hvert år, og en av
seks er konstant sulten. Helsetilstanden er
gått tilbake de siste ti årene. Barnedødeligheten er også skremmende høy – tre ganger så høy som det gjennomsnittlige nivået.
Forventet levealder er mellom 63 og 64 år,
sammenlignet med 70 år for gjennomsnittet
av befolkningen, viser en undersøkelse.
Rom-folket lever i hovedsak i Tsjekkia,
Ungarn, Slovakia, Bulgaria og Romania. I
Europa totalt er det ca åtte millioner rom. En
tredjedel av barna fullfører ikke folkeskolen
og to tredjedeler fullfører ikke videregående.
Det er også ﬂere rom-barn i skoler for mentalt tilbakestående enn noen andre grupper.
Begrepet rom benyttes løselig om folk som
emigrerte til Europa fra India og Pakistan for
1000 til 2000 år siden.

Kilde: IPS

Inntil fem millioner europeiske rom (tradisjonelt kalt sigøynere) lever i sult – under
forhold som best kan sammenlignes med de
i landene rundt Sahara. Annenhver rom går

Subsidieskam
Storbritannias 20 prosent rikeste bønder
mottar 80 prosent av landets samlede subsidier, hevder organisasjonen ActionAid. De
hevder også å kunne dokumentere at hvert
tonn britisk hvete som omsettes på verdensmarkedet selges for 40% under selvkost, med andre ord til dumpingpriser. Landbruket i Storbritannia mottar 300 milliarder
pund årlig i subsidier.

Britene er mer interesserte i fornybar energi, mens regjeringen
diskuterer hvordan de kan minske
motstanden mot kjernekraft.
FOTO: IAN BRITTON – FREEPHOTO.COM

Ønsker mer
fornybar energi
72 prosent av britene foretrekker fornybar
energi framfor atomenergi, ifølge en undersøkelse som er utført for Greenpeace. 41
prosent sier at de neppe vil stemme for et
parti som støtter atomenergi. New Economist har fått i hende en rapport som viser
at regjeringen ønsker å få mer fart i sikkerhetssjekkingen av nye reaktorer og diskutere hvordan man skal mildne den offentlige
motstanden mot kjernekraften.

Tvangsﬂytter to stammer

Lever i sult

FOTO: IAN BRITTON – FREEPHOTO.COM

Kilde: The Ecologist

Kilde: The Ecologist

Rom-folket kjemper for sine rettigheter på ﬂere områder. Viktigst
er retten til mat. FOTO: REUTERS

Britiske bønder mottar betydelig
støtte i form av subsidier.

Regjeringen i Botswana får på pukkelen for
sin behandling av Gaman og Gwi-stammene.
Det engelske medlemmet av Europa-parlamentets utviklingskomité, Richard Howitt,
sier at militære rykker inn på stammenes
områder og forﬂytter dem med tvang. Den
amerikanske ambassadøren i Botswana,
John E. Lange, bekrefter buskmenn-stammenes situasjon og beskriver forholdene i
resettlement-leirene som «ikke bærekraftige.»

En undersøkelse fra universitetet i
Tel Aviv viser at økonomer er mindre interessert i å bevare miljøet
eller i å hjelpe fattige enn andre.
FOTO: IAN BRITTON – FREEPHOTO.COM

Grådige økonomer
Økonomistudentene er mindre interessert i
å bevare miljøet eller i å hjelpe fattige enn
studenter i andre fag. Fremtidens økonom er
i stedet interessert i å skaffe seg makt og
innﬂytelse, tjene penger og å ha det moro.
Dette viser en undersøkelse foretatt
ved Tel Aviv University. 199 økonomistudenter ble sammenlignet med 165 studenter fra andre fag.

Kilde: New Scientist

Aktualitetssidene er redigert
av Joakim Thorkildsen og
Margunn Grønn.

Kilde: The Ecologist
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kommentar

Jan Johnsen er førsteamanuensis ved
avdeling for lærerutdanning ved
Høgskolen i Oslo.

Kan vi lære noe av Kina?
kinas vilje til å skape en bærekraftig utvikling
angår oss alle. Folkevett besøkte i fjor høst noen
av de sentrale miljøorganisasjonene som representerer en gryende miljøbevegelse i Midtens rike,
et land som i dag står overfor enorme miljøproblemer.
I en kronikk i Aftenposten like før jul, forklarer Kåre Willoch hvordan Kina viser vilje til å lære
av andre for å få bukt med sine gigantiske miljøproblemer: «Knapt noen annen stormakt viser
slik respekt for andres kunnskaper som nettopp
Kina. Et utslag av det er at representanter for
Kinas regjering, byråkrati og vitenskap deltar
sammen med medlemmer fra vestlige land i et
kinesisk råd for samarbeid om økonomisk utvikling og miljøpolitikk. Dette rådet sørger for vitenskapelige analyser, drøfter sakene på grunnlag av
dem og gir råd til Kinas regjering om hvorledes
problemene bør angripes. Vestlige land kunne
lære av Kina å lytte mer til råd fra andre.»
Kina, med sine enorme miljøproblemer, er
altså villig til å lære av andre. Dessuten er det
utvilsomt at Kina har noe å lære oss. For mitt vedkommende vil jeg foreslå at norske høgskoler
prøver å utvikle undervisningsprosjekter der
natur- og miljøspørsmål står sentralt.
6
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Kinesiske miljøorganisasjoner
På Folkevetts studiereise til Kina i oktober/
november i fjor, hadde vi gleden av å besøke to
miljøorganisasjoner, nemlig Friends of Nature
(FoN) og Global Village i Beijing. Lederen for Global Village er den kjente tv-reporteren Sheri Liao
som var i Norge og mottok Soﬁeprisen for sitt
miljøengasjement i år 2000. Hun ser på miljøutdannelse som et viktig bidrag i arbeidet med å øke
miljøbevisstheten i Kina. Fem mil utenfor Beijing
driver de et treningssenter med hovedvekt på miljølære, bærekraftig forbruk og økologisk utvikling
Også Friends of Nature anser det som en
hovedoppgave å drive med miljøundervisning. I
dag foregår det fra mobile klasserom som kjører
rundt til skolene. De har også gitt ut ﬂere bøker
om miljøvern.
Friends of Nature er den første frivillige organisasjonen innenfor miljø i Kina og har 2000
medlemmer. To tredeler av disse er lærere og akademikere. Friends of Nature er den første NGO
innenfor miljø i Kina. Professor Liu Bing ved
Tsinghua universitetet i Beijing, er en av lederne.
Han forteller at de jobber med store miljøproblemer som avskoging, biologisk mangfold, vern av

landskapsområder og vannproblemer.
Men det er grenser for hva de kan utrette.
Rammebetingelsene tilsier at de ikke kan krysse
provinsgrensene, ha fylkeslag eller være landsomfattende. Derfor er de bevisst sin konsultative
rolle og ønsker ikke å utvide organisasjonen ytterligere.
På spørsmålet om det undervises i miljølære i
kinesiske skoler, sier professor Liu Bing at det ﬁnnes ikke som obligatorisk fag i skolen. Det er opp
til den enkelte kommune og skole om de vil etablere miljøfag. Men myndighetene oppmuntrer
til å ta inn miljørelaterte emner.
Hvorfor samarbeid om miljølære?
I Norge skal miljølære integreres i de ﬂeste skolefag. Ved lærerutdanningen ﬁkk vi i 1992 rammeplaner for et tverrfaglig område kalt Natur, samfunn og miljø. Undervisningen har her blitt gjennomført av lærere i natur- og samfunnsfag. Ved
Høgskolen i Oslo, har lærere og studenter hatt
gode erfaringer med denne undervisningen.
– Studentene forstår ikke bare de naturmessige sidene av forurensingsproblemene, men blir
også i stand til å se sammenhenger mellom miljøproblemer og samfunnsmessige forhold, sier før-
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«Allerede i dag merker den jevne

av
Steinar Lem

kineser de alvorlige miljøproblemene
bokstavelig talt på kroppen.
I følge Worldwatch-instituttet var

Uredelighet på norsk

lungesykdommer i 1995 blitt den
viktigste dødsårsaken i Kina og
forårsaket tjueseks prosent
av alle dødsfall.»

Danske Bjørn Lomborg; Frps yndling; alle antimiljømenneskers helt; tekstforfatter til det nyliberalistiske refrenget «Det går bedre og bedre dag for
dag» – er domfelt i den danske komiteen for vitenskapelig uredelighet.
Hans arbeider holder ikke vitenskapelige mål.
Uvisst hvorfor ﬁkk ikke nyheten samme oppslag som når Lomborg
påstår at miljøkrisen er en bløff. Men Carl Ivar og Siv tar vel til seg siste nytt?
Hvis ikke bør Stortinget opprette en komite for moralsk uredelighet.
Skjønt da står kanskje en og annen velger i fare for å bli domfelt også?

Varm strøm

ILLUSTRASJON: HEIDI RING/DIPP

steamanuensis Hilde Harnæs.
Med Kinas åpenhet og vilje til å lytte til
andres erfaringer – og med kinesernes vilje
til å gjøre noe med miljøproblemene, tror
vi at norske høgskoler både vil kunne lære
mye fra kineserne, og vi vil kunne tilby våre
erfaringer med miljøundervisning beregnet på lærere i grunnskolen. Høgskolen i
Oslo er nå i ferd med å utvikle et program
for samarbeid med kinesiske utdanningsinstitusjoner. Vi tror at miljølære og miljøundervisning kan være ett av utgangspunktene for en nærmere kontakt mellom
Kina og Norge. Når Kina i dag anerkjenner
egeninteressen av å forbedre miljøet, er et
viktig første skritt tatt. I forbindelse med
sommer-OL i 2008 ser kineserne også viktigheten av å forbedre sitt miljøimage. Det
kan derfor være en ide å få til et miljøsamarbeid som er knyttet til de olympiske
sommerlekene.
Kinas veivalg er avgjørende
– Den kommunistiske kjempen er nemlig
i ferd med å utvikle en omfattende miljøpolitikk. Miljø er blitt en grunnleggende
del av politikken. Det er lenge siden Maos
groteske slagord om å bekjempe naturen
var god politikk, hevdet Aftenpostens miljøjournalist Agnar Kaarbøe i en artikkel
nylig. Det bor ﬂere mennesker i Kina enn i
Europa, Russland, Nord-Amerika, Japan

og Australia til sammen. Hva skjer med
verden hvis alle Kinas innbyggere i løpet av
noen årtier vil leve som europeere eller
nordamerikanere? Perspektivene er så
skremmende at de ﬂeste toneangivende
miljøeksperter er enige i at Kinas veivalg
på dette området vil få stor – og kanskje
avgjørende betydning for oss alle.
Allerede i dag merker den jevne kineser
de alvorlige miljøproblemene bokstavelig
talt på kroppen. I følge Worldwatch-instituttet var lungesykdommer i 1995 blitt
den viktigste dødsårsaken i Kina og forårsaket tjueseks prosent av alle dødsfall.
Likevel øker den gjennomsnittlige levealder. I 1995 var den på 70 år.
Verdensbanken ga i 1995 ut en rapport
om vannproblemene. I denne fastslo man
at et halvt hundre store byer i Kina nærmer seg en situasjon med akutt vannmangel fordi grunnvannsspeilet har sunket med en til to meter i året. Landet som
helhet sliter med stor vannforurensing.
Industribedriftene og landbruket slipper
ofte urenset spillvann rett ut i elver og
andre vannkilder. Det biologiske mangfoldet er truet, monokulturer er utbredt
og skogarealet har gått kraftig tilbake.
Men det ﬁnnes også mange naturreservater, noe som viser den økende interessen
for natur- og miljøvern i Kina.
◆

Da vinterkulda var på sitt strengeste åpnet Dagsrevyen med å fortelle – til
begeistret metallisk tromming – at to eldre var omkommet på grunn av de
høye strømprisene. I selve innslaget sa derimot den ansvarlige legen at hun
ikke kunne bekrefte at de døde fordi de ville spare strøm. Hun antydet heller at de døde som følge av omsorgssvikt.
Samtidig meldte avisene i en harm tone at strømmen i Norge var nesten like dyr som i Danmark. Og nye tall viste at gjennomsnittsnordmannen
i år vil øke reallønna med 6000 kroner – selv om strømprisen forblir «høy».
Lite er mer tilfredstillende enn å skyve fram små, svake grupper – som
ellers ofres lite omtanke – for å få fordeler som slår så fortreffelig ut at jo
rikere du er og jo mer strøm du bruker, jo mer penger tjener du på en plutselig oppdukkende solidaritet.

Regjeringen tar økologien på alvor
Framtiden i våre hender har kjempet for økologiske kvoter: Ingen land bør i
snitt bruke mer enn at mennesker i alle land kan bruke like mye, innen naturens grenser. Den fremragende forskeren John Hille antyder at for kjøtt ligger kvoten på 30 kilo i året. I Norge jafser vi i oss over 60 kilo.
Dagbladet meldte nylig på første side at du kan sjekke din nye kjøttkvote. Har Framtiden i våre hender endelig fått gjennomslag? Tja. Det er
statsråd Foss som har hevet kvoten for import av billig kjøtt fra tre til ti
kilo…

Dialog
Foreldre til barn som begår alvorlig kriminalitet vil helst ikke snakke med
politiet. For å få igang en samtale vurderes det nå å hente foreldrene med
tvang. SV og Aps Gunn Karin Gjul er imot og mener at det her trengs dialog, ikke tvang.
De regner vel med at foreldrene tar mobilen eller svarer på nettet.

Taliban i Norge
Kåre Holmen fra «Aksjonen for en ny rovdyrpolitikk» skriver i en ellers
utmerket avis at når ulven nå drepte jakthunden Dino (altså en hund som
selv ikke var fremmed for medvirkning til drap) har vi fått «en rovdyrpolitikk
som mer og mer fortoner seg som talibanpolitikk og sabotasje mot nasjonen av de rundt i Norge som får føle konsekvensene».
Så skal vel norske F-16-ﬂy igjen ut og bombe i ulendt terreng? Vi må
bare håpe de unngår feilbombing og ikke treffer omstreifende jakthunder.
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FRI
HETENS
IMPERIUM
Ved inngangen til et ferskt årtusen fødtes et nytt og aggressivt USA. Verdens eneste supermakt er i ferd
med å omskrive de internasjonale spillereglene. Velkommen til Pax americana.
tekst JOAKIM HAMMERLIN / JOAKIM THORKILDSEN

en dag i september endrer verden
seg. Fire ﬂy har plutselig dyttet en hel
verden ut av kurs. I restene av en
skamslått tro på usårbarhet ligger tre
tusen menneskekropper. For første
gang siden Pearl Harbor har USA
blitt angrepet på eget territorium.
Ikke på 140 år – siden borgerkrigen,
og slaget ved Antietam i 1862 – har
ﬂere amerikanere mistet livet på en
dag som følge av «en krigshandling».
Ja, «en krigshandling». I ettertid
vil kanskje den 12. september bli stående som en viktigere merkedag i
verdenshistorien, da både NATO og
FN deﬁnerte terrorhandlingene som
krigshandlinger. USA var under
angrep, og hadde rett til å forsvare
seg. Men angriperen var ikke en
annen stat. Bak ﬂyspakene satt nitten terrorister med to fellestrekk: De
var muslimer og de hatet USA. Og
selv om femten av dem hadde saudiarabisk statsborgerskap – en viktig
alliert i et ellers kaldskuldret Midtøsten – var det vanskelig å utpeke en
spesiﬁkk ﬁende. Løsningen ble en
krigserklæring mot terrorisme. Fienden var et mylder av terrorceller verden over, samlet under betegnelsen
Al Qaida.
Fra reaktiv til aktiv
Frykten for at et USA, omtåket av
frustrasjon og sinne, skulle slå
8
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rundt seg i desperasjon vokste i takt
med krasse ordvalg fra Washington.
Bush-administrasjonen overrasket
derimot i sin moderasjon og brukte
tid for å binde en massiv verdensomspennende allianse. Terroranslagene ble hurtig knyttet til nettverket
rundt Osama Bin Laden, huset av
Taliban i afghanske fjellhuler. Etter
et mislykket diplomatisk forsøk på
å få ham utlevert, igangsatte amerikanerne første akt av «Operation
Enduring Freedom» den 7. oktober.
Støtten fra verdenssamfunnet var
sterk, og krigen ble en militær suksess, skjønt president Bushs ønske
om å ta bin Laden «død eller levende» ikke ble oppfylt.
Taliban-regimet falt etter knappe to måneder, men krigen mot terror var langt fra over med dette. Den
29. januar 2002 blåste president
Bush liv i Reagans gamle metafor
for Sovjetunionen – «ondskapens
imperium». Smeltet sammen med
akse-begrepet fra annen verdenskrig,
oppsto samlebetegnelsen «ondskapens akse», bestående av Irak, Iran
og Nord-Korea. Fokuset endret seg.
Det som til nå hadde vært en krig
mot terrorisme ble til en krig mot
slyngelstater: USA-fiendtlige regimer som enten var i besittelse av
eller søkte å tilegne seg masseødeleggelsesvåpen.

Frykten for terroranslag på amerikansk jord hadde banet veien for en
kursendring i amerikansk forsvarspolitikk. Siden den annen verdenskrig hadde den sikkerhetspolitiske
bærebjelken vært avskrekking – et
angrep mot USA ville bli besvart
med saftige renter. I møte med en
ny og ansiktsløs fiende uten eget
territorium ble avskrekkingsmodellen uten effekt. Fra å være reaktiv,
ble USAs forsvarspolitikk aktiv,
med mulighet til å slå først.
Hauk over due
Skiftet i den amerikanske forsvarspolitikken ble imidlertid unnfanget
før 11. september. Med Bush jr.
kom også haukene tilbake til det
hvite hus, og den nyutnevnte presidenten plasserte dem i poster som
tilsa et militærpolitisk linjeskifte:
Dick Cheney (visepresident), Donald
Rumsfeld (forsvarsminister), Richard
Perle (leder av US Defence Policy
Board), Lewis Libby (Cheneys stabsjef) og Paul Wolfowitz (fungerende
viseforsvarsminister) er alle kjente
«hard-liners» fra Bush sr.’s og Reagans regjeringstid. I bagasjen hadde
de med seg et internt regjeringsnotat utarbeidet under Bush sr. tidlig
på 90-tallet; «Defence Strategy for
the 1990’s».
Daværende forsvarsminister, Dick

Cheney, hadde engasjert tungvekterne innenfor forsvarsdepartementet til å omstrukturere det amerikanske militærvesen. Etter Sovjetunionens fall og den kalde krigens
opphør, tronet USA alene som
supermakt, noe som nødvendiggjorde en ny militær strategi. Hovedforfatterne, Libby og Wolfowitz, skisserte da to grunnleggende endringer: Å verne om og styrke USAs enestående militære og økonomiske
posisjon og å endre forsvarsstrukturen fra reaktiv til aktiv.
Rapporten ble ferdigstilt januar
1993 – kun dager før Clinton tok
over roret og styrte etter andre kart.
Dette innebar en satsning på multilateralisme og diplomati, samt en
nedprioritering av det militære. Dermed ble omstruktureringen av forsvarspolitikken lagt på vent i åtte år,
inntil en annen Bush slo seg frem til
Det hvite hus.
Militær overlegenhet
Svein Melby, forsker i NUPI og forfatter av «Hegemonens hamskifte –
Bush, 11. september og amerikansk
utenrikspolitikk» (NUPI-rapport
270, desember 2002) sier i samtale
med Folkevett at Bush-doktrinen
består av tre hovedelementer:
– For det første, retten til aktivt å
aksjonere militært mot terrorister
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President Bush hedrer falne soldater fra annen
verdenskrig på den amerikanske kirkegården i Normandie. FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

USAs forsvarsbudsjett utgjør førti prosent av de samlede
militære utgifter i verden. FOTO: MIKE BLAKE/REUTERS
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Amerikanske krigsplaner mot Irak har vakt sterke reaksjoner
over hele verden, og europeiske kommentatorer frykter at et
angrep vil kunne føre til en destabilisering av hele regionen. Her
fra demonstrasjoner i Pakistan. FOTO: BEAWIHARTA/REUTERS

og «røverstater» med masseødeleggelsesvåpen gjennom preventive
angrep. For det andre, å verne om og
styrke USAs unike militære posisjon
for å fjerne grunnlaget for militær
rivalisering. Det militære overtaket
er så stort at andre stormakter ikke
vil ha noen praktisk nytte av opprustning, og dermed får USA i prinsippet et militært hegemoni. Og til
sist, ønsket om å fremme amerikanske grunnverdier, som demokrati,
markedsøkonomi og vestlig livsstil i
resten av verden. Dette kommer
blant annet frem i et offentlig strategisk dokument, lagt frem av administrasjonen i september i fjor.
Bush-doktrinen innebærer med
andre ord en sterk videresatsning på
militær overlegenhet for å kunne
presse frem nasjonale interesser. I
2003 er USAs forsvarsbudsjett
beregnet til 396 milliarder dollar –
mer enn ﬁre ganger så mye som det
hele Europa bruker på sitt forsvar
totalt. Dette utgjør 40 prosent av
verdens samlede militære utgifter.
Kina, som på sikt synes nærmest å få
en supermaktstatus, bruker til sammenlikning 42 milliarder dollar på
sitt forsvar.
Denne militære overlegenheten,
som delvis er et resultat av den kalde
10
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krigens våpenkappløp, er et maktmiddel USA har vært alene om å ha
siden Sovjetunionens kollaps. Forskjellen mellom Clinton og Bush er
derimot ikke muligheten, men viljen
til å bruke den militære slagkraften
aktivt i utenrikspolitisk sammenheng.
– Bush-doktrinen representerer
et hamskifte i amerikansk utenrikspolitikk, og vil være retningsgivende
i lang tid fremover. Planene ﬁnnes i
Pentagon-dokumenter allerede på
90-tallet. 11. september var en katalysator som akselererte en prosess
som allerede var i gang. Hendelsen
muliggjorde en kursendring som
man ellers ville ha brukt lenger tid
på å gjennomføre, sier Melby
Et linjeskifte
Tradisjonelt har republikansk utenrikspolitikk vært knyttet til to ulike
skoler: Isolasjonisme, som konsentrerer seg om det som skjer innenfor
USAs egne grenser og nedprioriterer
det globale perspektivet, og realisme
– der det utenrikspolitiske engasjementet skal fremme nasjonale interesser. Det rådende syn i administrasjonen representerer derimot ingen
av disse grunnsynene, skjønt Reaganperioden ga verden en smakebit.

«Resten av verden er under alle omstendigheter
best tjent med at USA følger sine egne interesser,
fordi amerikanske verdier er universelle.»
Condolezza Rice, presidentens rådgiver
Støpeskjeen er den såkalte neokonservative grenen innenfor det
republikanske partiet, representert
ved George Bush jr. Målsetningene
ble i stor grad utformet gjennom initiativet “Project for the New American Century» igangsatt i 1997 av en
ny generasjon ideologiske tungvektere knyttet til det ytre høyre i amerikansk politikk, deriblant Cheney,
Rumsfeld og Wolfowitz. Ambisjonen er å fremme en ny og aktiv utenrikspolitisk linje, der USA tar globalt
lederskap og sprer det amerikanske
samfunns grunnverdier til resten av
verden.
Denne kursendringen har ført til
en stigende misnøye mot det mange
oppfatter som alenegang fra Bushadministrasjonen. Listen over konvensjoner og internasjonale avtaler
som enten er kraftig svekket eller i
praksis er ikke-gjeldende fordi verdens eneste supermakt har valgt å
holde seg utenfor, har blitt lang i

løpet av de siste årene: Konvensjonen mot landminer, den internasjonale strafferettsdomstolen og Kyotoavtalen, for å nevne noen.
Guds utvalgte
Den amerikanske motviljen til å
styrke multilateralt samarbeid, bygger delvis på en skepsis til at dette
har noen effekt. Men det kan også
tilbakeføres til en grunnleggende
følelse av å ha en særstilling i verden.
– USA og Israel er utvalgt av Gud
– vanlige lover gjelder ikke for disse
landene, og det er dette amerikanerne kaller «exeptionalism». Det har
en teologisk rot.
På telefon fra Frankrike beskriver
professor i fredsforskning og forfatter Johan Galtung troens funksjon i
det amerikanske selvbildet. USA er
landet der alle presidenter avslutter
sin tale med samme strofe; «God
bless America», og dollarsedlene er
forseglet med «In God we trust». At
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USA er et gudegitt land, og at det
amerikanske folk er utvalgt av Gud
er en tanke som i følge Galtung kan
spores tilbake til 1620 og pilgrimene. Man har en skjebnemisjon – «a
manifest destiny» – for å spre sitt syn
til resten av verden:
– Men, hvis man selv er valgt av
Gud så er det også noen som ikke er
valgt av Gud og Gud må jo ha hatt
sine grunner for ikke å velge dem.
Gud valgte tydeligvis ikke Saddam
Hussein.
Det gode imperium
Da det røde ﬂagget raknet på 90-tallet oppsto et ﬁendevakuum. Sovjetunionen – «det onde imperium» –
var redusert til noen veltede Leninstatuer, og den todelte grunnstrukturen (bestående av to jevnbyrdige
blokker: USA og dets ﬁendebilde)
hadde gått i oppløsning. Situasjonen var ny. Det rammeverket som

hadde preget amerikansk utenrikspolitikk gjennom hele det 20.
århundre, var brutt. Tilbake sto en
enerådende supermakt, en hegemon, som søkte å omdeﬁnere sin
posisjon i et internasjonalt system
med ubesatte maktﬂater.
Under Clinton konsentrerte den
amerikanske administrasjonen seg
om å styrke sin deltagelse i multinasjonale organer. Plutselig ble FNkontingenten betalt – en regning
som var blitt forsømt gjennom hele
80-tallet, USA engasjerte seg i internasjonale konﬂiktområder, deltok
aktivt i humanitære intervensjoner
under FN-ﬂagg og presset frem løsninger ved hjelp av sin tyngde – for
eksempel i Midtøsten-konﬂikten.
Støvskyen fra de sammenraste
tvillingtårnene blåste derimot nytt
liv i imperieambisjoner. Kritikerne
hevdet at faren ved å overlate den
internasjonale maktarena til et svakt

«All agitasjon for krig begynner med påstander om
at den annen part truer freden.»
Arnulf Øverland

og passivt FN-system var synliggjort.
Terrorcellene hadde kunnet blomstre som følge av Clinton-administrasjonens bløte linje. USA måtte ta
saken i egne hender, sette hardt mot
hardt og om nødvendig gripe inn
militært utenfor eget territorium for
å sikre egne borgere. Begrepet imperium ble vasket rent, og sentrale
krefter tok til orde for et sterkt USA
som kunne skape orden i et verdensanarki, et Pax americana.
Total krig
«Hvis vi bare lar vår visjon for verden
stige frem, og vi omfavner den fullt
ut, og vi ikke prøver å ﬂikke sammen
noe ﬁkst diplomati, men bare fører
en total krig (…) kommer våre barn
til å synge store sanger om oss
mange år fra nå.»
Sitatet stammer fra Richard Perle,
sentral stemme i dagens Washington
og leder av US Defence Policy Board,
i et intervju med den australske journalisten John Pilger. Det får næring
fra to sterke røtter i amerikansk selvforståelse: Vissheten om USAs unike
militære maktposisjon og en ideologisk klokkertro på rettmessigheten i
sitt samfunns grunnverdier.

I strategidokumentet «Campaign
2000: Promoting the national interest», skriver Bush’s nærmeste rådgiver, Condolezza Rice, at «Resten av
verden er under alle omstendigheter
best tjent med at USA følger sine
egne interesser, fordi amerikanske
verdier er universelle», en tanke som
går langt tilbake i amerikansk politikk. Landsfaderen Thomas Jeffersons visjonære bilde om «frihetens
imperium» har beholdt sin rene
klang hos amerikanske presidenter.
Da Bush talte til Kongressen – ni
dager etter terroranslagene – var
ikke bare USA, men «hele den siviliserte verden» og «friheten selv
under angrep». Det var da verden
ble delt i to…
«Hver eneste nasjon, overalt i verden, må nå ta en bestemmelse.
Enten er dere med oss, eller så er
dere med terroristene.» Presidenten
talte ikke bare til Kongressen og det
amerikanske folk, men til en verden
som fremdeles var paralysert. Sympatierklæringene måtte manifestere
seg i handling, i en verdensomspennende USA-ledet «krig mot terrorisme», som i følge Cheney ville vare på
ubestemt tid og omfatte hver avkrok

Den amerikanske presidenten er Washingtons
ansikt utad, men rundt ham sitter rådgivere,
ministere, viseministere, stabsjefer, og andre
veiledere som kontinuerlig preger administrasjonens beslutninger.
FOTO: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

7983_08-29

14.02.03

11:18

Side 12

7983_08-29

14.02.03

11:18

Side 13

pax americana
på verdens overﬂate. Bush-administrasjonen hadde kvesset sin kniv så
skarp at eggen syntes umulig å
balansere på. Verden ble delt i et
enten-eller, i godt og ondt, uten
vaklende mellomposisjoner.

Politimann i minnestund på «Ground
Zero», et år etter terroranslagene mot
World Trade Center. FOTO: POOL/REUTERS

Armageddon
– Det dualistiske bildet er en del av
den harde jødisk-kristne arv, og det
er den som nå er så spesielt tydelig i
USA i en lobby som representerer
elleve millioner kristne fundamentalister og tre millioner jødiske.
Denne delingen er bibelsk og det
dreier seg om bibeltro mennesker
som går på bibeltimer i Senatet og
har sin «prayer breakfast» – bønnefrokost, sier Johan Galtung.
President Bushs provoserende
korstog-metafor ble raskt luket vekk
av språkvaskere i Det hvite hus – det
var et ugress av et ord som ikke tok
seg godt ut i den ellers velfriserte og
siviliserte vestlige hage. Men bruken
av sterke kontraster har vært grunnleggende i den amerikanske admi-

Army, Air Force, Navy og Marine
Corps».
Den siste olje
Blodet som pumper i verdenshandelens årer er sort – ikke rødt. Fremdeles er rundt 65 prosent av verdens
energi oljebasert. Kontrollen over
oljen er kontrollen over energien, og
kontrollen over energien er kontrollen over produksjonen. Oljen smører økonomiens drivhjul.
USA er ikke bare verdens største
produsent av olje, – landet er også
verdens suverent største forbruker.
Rundt 55 prosent av oljebehovet må
dekkes gjennom import, og dette
utgjør 20-25 prosent av USAs årlige
handelsunderskudd. En rapport fra
the National Energy Policy Development Group, utgitt mai 2001,
beregner en 60 prosent vekst i oljeimporten frem mot 2020 for å
kunne demme opp for et økt forbruk kombinert med uttømming av
amerikanske oljekilder. Hovedforfatteren av rapporten, Dick Cheney,

«Den amerikanske hærens hovedformål er å beskytte den amerikanske økonomien og
utbedringen av vår kultur, og for dette formål vil det ﬁnne sted en viss mengde drap.»
Ralph Peters, sjefsplanlegger i Pentagon
I oktober 2001 igangsatte amerikanerne
første del av «Operation Enduring Freedom». Denne Taliban-soldaten ble
drept da Nordalliansen inntok Kabul.
FOTO: YANNIS BEHRAKIS/REUTERS

nistrasjonens symbolvalg i bestrebelsene på å ﬁltrere vekk forstyrrende gråtoner: En total krig som spenner over hele jordens overﬂate, en
siste og endelig konfrontasjon mellom de gode og de onde krefter, mellom det frihetselskende og det frihetshatende, mellom sivilisasjon og
barbari, – en gammel jødisk-kristen
tankegang: Armageddon.
Ambisjonen om å spre amerikanske verdier og viljen til å innta
rollen som en aktiv demokratiseringspådriver i autoritære deler av
verden – også gjennom militær
tvang (hva noen kaller nykolonialisering) – anses som den bærende
forklaringen for Bush-administrasjonens utenrikspolitikk i de ﬂeste
amerikanske kommentatorøyne. I
Europa er perspektivet et annet,
hvilket best illustreres ved å sitere et
amerikansk unntak fra regelen,
utenrikspolitisk kommentator i
New York Times, Thomas Friedman: «Markedets skjulte hånd, vil
aldri fungere uten en skjult knyttneve. Mc Donald’s kan ikke blomstre uten McDonnell Douglas, konstruktøren av F-15. Og den skjulte
knyttneven som trygger verden for
Silicon Valleys teknologier, heter US

konkluderte med en nødvendig
oppjustering av oljespørsmålet i forhold til den utenrikspolitiske strategien.
Grovt sett kan man peke ut tre
geopolitiske interesseområder for
USA etter den annen verdenskrig. Et
øye konsentrerte seg om Øst-Asia
frem til omkring 1975, da perspektivet ble ﬂyttet til Latin-Amerika.
Det andre har hele tiden hvilt på
Midtøsten.
Irak, Iran og Saudi-Arabia –
Midtøstens hjerte – innehar til sammen rundt 45 prosent av verdens
påviste oljereserver – et anslag som
ifølge oljegiganten British Petroleum (BP) er forsiktig, fordi det har
vært lite letevirksomhet i området
siden 1970-tallet. Allikevel står de
tre landene kun for i underkant av
20 prosent av oljeutvinningen i verden. Oljekildene er mange, lett tilgjengelige, ligger tett og er tildels
urørte. Kapasiteten er med andre
ord enorm. Men mellom oljen og
tørste amerikanske dieselsluk står
tre problematiske regimer. SaudiArabias lederskap – en viktig amerikansk alliert i regionen – hemmes av
en voksende islamsk radikaliseringsbølge som truer med å skylle

fyrstehuset og kronprins Abdullah
ut i Den persiske gulf. Frykten for
opprør har ført til en kraftig moderasjon av støtten til Washington de
siste årene. Iran har vært en bitter
ﬁende siden sjahens fall i 1979, og
USAs viktigste medhjelper for å få
fjernet Ayatollah-regimet gjennom
hele 80-tallet, Saddam Hussein,
viste seg å være en «utro tjener»
gjennom okkupasjonen av Kuwaits
oljefelter i 1990. Det lille landet som
ble skilt ut fra Irak av britene i 1921,
inneholder ni prosent av verdens
kjente oljereserver, og utgjorde en
viktig brikke i energiregnestykket.
Alle husker fortsettelsen.
– Sjefsplanleggeren i Pentagon,
Ralph Peters, beskrev den amerikanske hærens hovedformål slik: Å
beskytte den amerikanske økonomien og utbedringen av vår kultur
og for dette formål vil det ﬁnne sted
en viss mengde drap, «a fair amount
of killing», forteller Galtung.
Første omgang av kampen mellom Irak og USA endte med et tap
på 200.000 mann på irakisk side,
148 på amerikansk side.
En økonomisk akilleshæl
Råvaretilgang har alltid vært et kjerneargument for stormakters vilje til
å bruke sin muskelkraft. Kontrollen
over ressurser er nødvendig for økonomisk posisjonering – i sær som
maktmiddel i forhold til konkurrenter. Sagt annerledes: Hegemoniets særstilling avhenger i stor grad
av dets økonomiske makt.
Men, amerikansk økonomi er
sårbar, uansett hvor beskyttet den
måtte være for ytre farer. I 1985 klatret USA til topps på listen over verdens største lånetagere. Landets årlige handelsunderskudd ligger på 4,5
prosent, eller 1,3 milliarder dollar
daglig. Stort sett dekkes dette inn
med seddelpressen, og dermed er
USA avhengige av å selge sin valuta
til utlandet – primært til Europa og
Japan. Dollarens funksjon som
internasjonalt verdimål, for eksempel i forhold til prisen per oljefat,
gjør at en svekket tro på dollaren og
amerikansk økonomis sunnhet vil
kunne få fatale konsekvenser – ikke
bare for USA, men for hele det økonomiske system.
Og at amerikanske velgere stemmer med lommeboken er ikke bare
en ﬂoskel. Dette ﬁkk Bush sr. erfare
da han tapte kampen om å beholde
presidentvervet i 1992, og kritikere
av Bush jr. innad i det republikanske
partiet har hevdet at han kan
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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Amerikansk kultur gjør seg gjeldende
de ﬂeste steder i verden: På gaten i
Peking står en mann og tigger foran en
plakat for den amerikanske heltekrigsﬁlmen «Redd menig Ryan».
FOTO: NATALIE BEHRING/REUTERS

Under: Julesalg i New York, 2002.
Store deler av det amerikanske forbruket ﬁnansieres gjennom lån. Markedet
går tregt og renten er satt ned til et historisk lavmål i håp om å stimulere kjøpeviljen. Analytikere frykter at USA er
på vei inn i en økonomisk krise.
FOTO: SHANNON STAPLETON/REUTERS

«Hegemoniers største fiende
har historisk sett vist seg
å være de selv.»
komme til å lide sin fars skjebne.
Fokuset på utenrikspolitikken må
nødvendigvis gå på bekostning av
det innenrikspolitiske. I USA er
dette stort sett ensbetydende med
økonomien. Presidentens suksess
avhenger av at den jevne amerikaner
føler at kjøpekraften bedres.
Men på tross av at den amerikanske økonomien har hatt en formidabel vekst de siste tredve årene,
har kjøpekraften til den jevne amerikaner gått ned. Forbruket er like
fullt stigende, et problem som løses
gjennom lån.
– De rikeste tjue prosentene – og
spesielt de rikeste fem prosentene –
har hatt en enorm vekst, sier Galtung: – førti prosent av den amerikanske befolkningen har ingen sparekapital! De lever fra hånd til
munn.
«11. septembereffekten»
USA er en smeltedigel av et samfunn – bygget opp på en jevn strøm
av innvandring. Nasjonen har er
symbolfundament – ﬂagget, nasjonalsangen, slagordene og sportsprestasjonene – men ikke et entydig
kulturelt lim. Faren for indre uro og
sosial misnøye er stor.
I ly av terrorfrykten har sikkerhetslover som for få år siden ville ha
vært utenkelige, blitt klubbet gjennom i Senatet med bred støtte. Den
ellers så sterke ryggmargsreﬂeksen
som ﬁnnes i det amerikanske folk
mot føderal begrensning av indivi14
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«Amerika er et land som ikke vet hvor det går hen, men
som har besluttet å sette fartsrekord i å komme dit.»
Laurence J. Peter

dets frihet, synes lammet av hva
amerikanske samfunnsvitere har
døpt «11. september-effekten»:
Patriotisme og følelsen av utrygghet
hadde samlet folket bak viljen til
den politiske ledelsen. Det mest
omfattende programmet for overvåkning som har blitt forsøkt gjennomført etter 9. september, heter
Terrorism Information and Prevention System, TIPS.
Prosjektet, som har møtt betydelig motstand innad i USA, er et
spion- og informantprogram man
vanligvis ikke forbinder med stater
som kaller seg demokratiske. Målet
er å rekruttere rundt ﬁre prosent av
alle amerikanere, de ﬂeste ansatt
innenfor transport- og postsektoren, til å rapportere om «mistenkelige aktiviteter». Interessant nok er
dette tallet noenlunde identisk med
den prosentandelen østtyske Stasi
rekrutterte under den kalde krigen.
«De utvalgte» vil bli trent opp og
skal rapportere til FBI. Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil
Liberties Union hevder på sin side at
slike rapporter ikke vil bli til å stole
på, og at mange vil fabrikkere mistanker mot mennesker de har noe
utestående med, eller for å få opp-

merksomhet.
– I mer enn 200 år har vår frihet
blitt beskyttet fra myndighetenes
misbruk først og fremst gjennom
praktiske barrierer. På grunn av vårt
lands størrelse har ikke myndighetene kunnet ramme store deler av
befolkningen på samme tid. I løpet
av de siste ti årene har imidlertid
teknologien revet ned disse barrierene, sier rettsprofessor Jonathan Turley ved Georgetown University, Washington DC.
Overvåket patriotisme
John Pointdexter er navnet alle borgerrettighetsforkjemperne i USA
har på sine lepper om dagen. Mannen satt i administrasjonen under
Reagan, men gjorde seg til et politisk utskudd gjennom sin sentrale
rolle i Iran-Contras skandalen i
1986. Etter 11. september ble imidlertid Pointdexter – og ﬁrmaet hans
Information Awareness Ofﬁce – tatt
inn i varmen igjen.
TIA er navnet på Pointdexters
hjertebarn, en forkortelse for Total
Information Awareness – et av ﬂere
tiltak Bush-administrasjonen har
satt i gang for å øke tilgjengeligheten til elektroniske data. Målet er
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pax americana
blant annet å få informasjon om
økonomiske transaksjoner, sjekke eposter og overvåke folks reisevaner,
angivelig fordi Pointdexters menn
mener å kunne identiﬁsere kjøpeog bevegelsesmønstre som potensielle terrorister benytter seg av. Det
mange selvfølgelig frykter, er imidlertid at dette apparatet skal brukes
mot vanlige mennesker – true deres
privatliv – og at dataene utnyttes
kommersielt.
Teknologien til å gjennomføre
avansert overvåkning har riktignok
vært til stede i ﬂere år, men viljen til
å bruke den har aldri vært større enn
i dag. «Total Information Awareness
blir forsøkt startet uten at offentligheten har fått informasjon, uten en
høring i Kongressen, og med et
startbudsjett på svimlende 200 millioner dollar», skriver New York-avisen Village Voice.
Krigen mot terrorisme er blitt
deﬁnert som en global kamp av
Bush. USA jobber derfor også for å

sikre seg tilgang til internasjonale
databaser. Spesielt interessant i
denne sammenhengen er en avtale
kalt UKUSA, Communications
Intelligence Agreement, fra 1946 –
bedre kjent under kodenavnet Echelon. Bortsett fra USA, er Storbritannia, Australia og Canada også sentrale aktører i dette spionprogrammet som søker å overvåke og registrere digitale data. Teoretisk har de
mulighet til å avlytte og spore opp
stort sett alle telefonsamtaler, telefakser og e-poster som blir sendt
over hele verden. Avlyttingen skjer
både på bakken og ved hjelp av
satellitt, og det har til og med blitt
rapportert om undervannskabler
som avlyttes ved hjelp av u-båter.
USA har med andre ord stor tro
på at kampen mot terrorisme kan
vinnes i cyberspace. Echelon-nettverket har imidlertid vokst seg så
stort at ﬂere har begynt å reagere,
også USAs viktigste allierte. I 2001
satte blant annet Europaparlamen-

tet i gang etterforskning etter
beskyldninger om at Echelon drev
med industrispionasje.
Imperiers fall
Søndag den 3. november 2002
eksploderer en bil på en øde landevei
i Yemen. Blant de seks passasjerene
sitter Qaed Salim Senyan al-Harthi,
av CIA utpekt som hjernen bak det
Al-Qaida-ledede angrepet mot
destroyeren USS-Cole i oktober
2000, hvor sytten amerikanske marinesoldater mistet livet. Bort fra det
brennende bilvraket ﬂyr et førerløst
Predatorﬂy, en Hellﬁre-missil lettere.
USA er ikke i krig med Yemen. I
desember 2001 sendte George Bush
jr. Gerald Fords 25 år gamle skriv
som stanset de amerikanske dødslisensene til historiebøkene. Som et
ledd i krigen mot terror har CIA
igjen fått tilbake sine utvidede fullmakter til å kunne likvidere ﬁender
av USA som beﬁnner seg på fremmed jord.

Den 12. september 2001 tok den
vanligvis så USA-kritiske franske
avisen Le Monde frem krigstypene
for å bebude at «i dag er vi alle amerikanere». Men verdens sympati har
kjølnet i møte med hva mange oppfatter som amerikansk maktarroganse og alenegang. Hegemoniers
største ﬁende har historisk sett vist
seg å være en selv. Overmakt gir
potensiale for maktmisbruk, som
igjen kan provosere konkurrentene
til blokkdannelse. Sementen er fellesinteressen av å svekke hegemoniets posisjon.
Når man er på toppen av sin
makt, kan det bare gå en vei – nedover. For ﬁre-fem år siden arbeidet
Galtung med imperiets mulige
undergang. Han gjorde en lignende
analyse for Sovjetunionen i 1980, og
ga det ti år. USA får tjue.
– Min tese er basert på tredve
imperiers undergang. Et eksempel
er Sovjetunionen, og tesen er at
undergangen ikke skyldes en faktor
alene, men opphopningen av et visst
antall kontradiksjoner.
«Motsetningslisten» for USA
består i følge Galtung av fjorten
punkter som spenner over økonomiske, militære, politiske, kulturelle og sosiale forhold. For eksempel
vil selvbildet som gudevalgt og
eksepsjonell verken være forenelig
med myten om egalitet og homogenitet, eller ønsket om å ha et nært
forhold til Europa. Den økonomiske modellens behov for stadig vekst
vil ikke la seg kombinere med nedsatt kjøpekraft for store deler av
befolkningen, ei heller naturens
bæreevne. Motsetningene vokser, og
når de når et visst punkt, vil imperiet bryte sammen, spår Galtung. Når
antallet kontradiksjoner når en viss
grense, inntreffer så neste fenomen:
Ledernes demoralisering, og eventuelt et siste forsøk på å slå vilt i alle
retninger.
– Det er her jeg plasserer USA
akkurat nå, sier Galtung.
◆
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samtalen

STEINAR LEM møter
Sonja Lee

Mat er næring. Mat er en grunnleggende kilde til glede. Å gå på restaurant
er miljøvennlig – og sannsynligvis direkte trivelig. I allefall hvis du ﬁnner
fram til Sonja Lees gourmetrestaurant Magma i Bygdøy Allé i Oslo.
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

Ren nytelse
– Vil du se bladet først, sier du? Det er
Framtiden i våre henders velrenomerte
Folkevett. Ingen har sagt nei før, og til dels
akseptable mennesker har stilt opp: Herborg Kråkevik, Jostein Gaarder, Kåre Willoch… Jasså? Du vil se det likevel?
Sonja Lee ﬁnner Folkevett
utmerket, og tar følgelig imot med
største vennlighet. Det er morgen.
Kaffen hun serverer holder en påtagelig høyere kvalitet enn den som
kommer ut av min trakter.
– I Norge har vi i århundrer levd på
sild, poteter, vassgraut og frossenpizza. Vi
er ikke gourmetmatsnobber…
– Gourmet betyr glad i mat.
Gourmetmat behøver ikke være
fancy… Verre er det at mye av norsk
mattradisjon forsvinner. Jeg liker det
enkle og det folkelige. I det gamle
norske kjøkken er det mye smak og
mye kjærlighet. Tenk på fårikål…
…et kjøkkenuhell!
– Tøv! Det er utrolig hva denne
enkle retten gjør ut av lam og kål. En
drøm i munnen.
– Ja, vi har spesialiteter som gjør
Norge til kulturnasjon: Potetball, spekesild, luteﬁsk, rakeﬁsk, rømmegrøt…
– Absolutt! Synd få i Norge jobber med det som matkunst.
– Mens hverdagsmaten er deprimerende: Pølser, koteletter, frossenﬁsk…
– Det forandrer seg. Hverdagsmaten blir mer internasjonal. Nordmenn reiser mer, åpner seg for nye
smaker…
– Mmm. Chili og oliven har gjort landet bedre å leve i… Hvis en personlighet
som Nelson Mandela eller Jahn Teigen
skulle feire fødselsdag her, hva ville du servere?
16 F O L K E V E T T nr. 1 • 2 0 0 3

– Jeg ville begynt med en enkel
grønnsaksuppe, kanskje bare purre
og potet. Så fylte ravioli med kyllingsjy, ruccola og parmesan…Deretter… kanskje torsk med knuste poteter, olivenolje og sitron?
– Torsk i Oslo? Jeg tok med en fra
havna i Bodø nettopp. Det var torsk.
– Jaa. Vi sliter med å få ferske
råvarer – i ﬁskenasjonens hoved-

blir det annerledes. Men jeg ønsker
at du skal kunne gå hjem og lage det
samme, jeg ønsker ikke mat fra en
annen verden. Gjestene her skal
helst føle seg som venner på besøk.
Heller ikke når det gjelder vin er jeg
opptatt av det dyre og sjeldne. Jeg
liker en god, enkel Côtes de Rhône.
– Noen mener at all mat er god mat,
og at vin er vin. Ganen må vel oppøves –

«– Jamie Oliver? Han er utrolig, han jekker ned det
oppblåste, han er ekte, dyktig og har gjort kokekunsten
jordnær gjennom sine tv-programmer.»
stad... Så grillet gjøkalv med makaronigrateng og kalvesjy, og litt hvitløksspinat. Til slutt utvalgte oster og
vinterfrukt og sorbet. Jeg liker det
enkle, få råvarer og rene smaker.
– Å. Hva med det indiske og tyrkiske:
Sprengkraft, smaker som ikke fantes før,
kunst.
– Nydelig. Men det indiske er
også enkelt og rustikt, men basert
på krydder, på lokale varer.
– Mens det franske er kjedelig. Kjøtt
og ﬁsk ligger der og smaker som ellers.
– Nei, denne enkelheten retter
oppmerksomheten mot høy kvalitet
på råvarene.
– Men hvorfor skal jeg komme hit når
jeg kan trekke torsk hjemme?
– Hemmeligheten er omsorgen,
tiden.
– Åtte minutter i vann…
– Jeg ville ikke brukt vann. Kanskje ville jeg vendt den i panne med
litt olivenolje, timian og hvitløk. Så

som en muskel?
– Ja! Oppdras vi til å spise boksemat og ﬁskepinner, utvikles ikke
smaken. Jeg vil gjerne innføre en
smakens dag, jeg – for å lære barn å
kjenne smak og lukt, og sette pris på
kvalitet. Jeg vil være matmisjonær.
– Fortell dem også at restaurantbesøk
er miljøvennlig: Maten – ressursene – fortærer du hjemme også. Du betaler bare
for det kunstneriske arbeidet. Og jo dyrere restaurant, jo mindre til sydenturer.
– Hos meg betaler du mest for
lokalene, og frakt av råvarer, ikke
smaken. Blir det for dyrt, forsvinner
gjestene.
– Etter et stort måltid vil du slutte
fred med verden. Ligger det noe etisk i den
følelsen? En vilje til å dele gleden – og ikke
bare matgleden?
– Helt klart. Fellesskapet rundt
bordet kan brukes til så mye, det gir
hygge, stemning, nye krefter.
– Men matgleden kan også forfalle til

egoisme, til nytelse uten ånd?
– Da er du over i en fancy verden.
Er din holdning at du skal ha dyre
biler og trendy klær, blir dyr mat en
del av din egoutfoldelse. Det kaller
jeg vulgært.
– Men blir ikke gourmetrestauranter
så dyre at de må appellere til vulgære,
kule mennesker?
– Noen få søker et trendy klientell. Jeg ønsker ikke en bestemt type
mennesker. Hovedrettene her koster
i snitt under 200 kr.
– Hva med sulten i verden? Mens vi
nyter luksusmat…
– Jeg tenker ofte på det. Jeg kaster
ugjerne mat. Vi burde være mer takknemlige.
– Og vi burde spise mindre ressurskrevende kjøtt. Nå ses mat på som en privatsak. Å spise mye kjøtt er blitt slanking.
– Men ﬂere blir vegetarianere. Jeg
håper – og tror – at ﬂere vil tenke
etisk på mat.
– Ja, og på produksjonsdyr som nå
lider grusomt… Kyllinger som lever i halvmørket og piper fordi de aldri ser hønemor og deformeres fordi de vokser for
fort. Det fortelles om kalkuner som begår
selvmord ved å henge seg i nettinggjerdet.
– Vi skader oss selv ved å godta
slik produksjon. Vi skal følge naturens gang og la den styre vårt inntak.
– Måltidet må bli bedre hvis du vet at
dyrene har levd godt? Selv om prisen
øker?
– Uten tvil. Og vi kan få tak i frittgående høns og melkefødd gjøkalv.
De smaker også bedre, fordi dyrene
har hatt det bedre.
– Hvis vi ikke skulle drepe – kunne
du levd vegetarisk, på rik og variert mat?
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– Ja! Tradisjonelt har vegetarianere i Norge blitt møtt med sukk på
kjøkkenet – og sammenraskede
grønnsaker med saus. Men kan du
ikke lage en fantastisk vegetarrett,
kan du ikke regnes som kokk.
Grønnsaker krever mye av en kokk –
og gir mye.
– Supper?
– Er også noe fantastisk. Alt du
kan lage… Enkelt og likevel endeløst
variert.
– Og sauser?
– Krever mer. Jeg liker bedre ord
som condement, salsa, vinaigrette,
sjy, ﬂytende purre – det ﬁns så mye
mer enn jevning.
– Eskimoene har 38 ord for snø (– det
er forresten en myte; de har to) – du har
38 ord for saus!
– Nja, kanskje trengs det bare litt
sitron eller olivenolje. Mye saus er
uspennende. Ellers liker jeg ikke
grønnsaker kokt i vann – det fjerner
smak og vitaminer. Steng porene

med rask steking i olivenolje, så kan
du koke i væske.
– Er olivenolje best? EU har overproduksjon. Et reklamebyrå skulle ta seg av
saken, og skiftet navn til «Opplysningskontoret for olivenolje».
– Jeg bruker andre også: Arganoljen fra Afrika, pinjekjerneolje, ulike
nøtteoljer, og soyaoljer. Men olivenoljen er favoritten. Den kan også
brukes som solkrem, hårkrem, på
huden.
– Hva synes du om nakne, britiske
kokker?
– Jamie Oliver? Han er utrolig,
han jekker ned det oppblåste, han er
ekte, dyktig og har gjort kokekunsten jordnær gjennom sine tv-programmer.
– Det er allment kjent at kvinner
ikke kan lage mat på høyt nivå?
– Hva! Det er det mest tragiske
jeg har hørt. I Frankrike er «Bestemors kjøkken» selve inspirasjonskilden. Over hele verden er det kvinnen

«– I det gamle norske kjøkken er det mye
smak og mye kjærlighet.»
som har forvaltet mattradisjonene.
Men kvinner ﬂest, også jeg, ønsker
seg familie. I dag betyr det som regel
at kvinner får et karriereavbrekk. Jeg
drømmer om å lage mat til familien
og å lære opp barna. Samtidig vil jeg
videreutvikle meg som kokk og restaurantør. Klarer jeg begge deler? Jeg
er 31 år, og må daglig – og nattlig –
tenke over dette dilemmaet.
– Hvorfor har Norge på få år fått
så mange stjernekokker og bildekkstjerner?
– Jeg synes at kjendiskokkedyrkingen er uheldig. Den forvrenger
interessen for kompetanse, og gjør
folk selvhøytidelige. Samtidig har
det skjedd noe viktig: Det er endelig
også blitt et aktet yrke å lage mat.
◆
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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

Hans Jakob Jakobsen, som bor med
familien i økolandsbyen Hjortshøj,
klarer seg med 6.000 kWh i året.
foto: hans jakob jakobsen

Mens nordmenn ﬂest
skriker over seg på grunn av
høye strømpriser, angriper
våre naboland energispørsmålet på helt annet vis: De
klarer seg med mindre.

Hold på varmen – spar på strømmen
Utenfor Göteborg bor tjue familier i boliger som
varmes opp av solen og beboernes egen kroppsvarme. De bor i boliger uten varmesystem. Filosoﬁen bak bolighusene i Lindås ved Göteborg, er
i stor grad å hindre at den varmen som ﬁnnes i
husene slipper ut.
I økolandsbyen Hjortshøj, 15 kilometer nord
for Århus, har de valgt en annen tilnærming til
energispørsmålet. Passiv og aktiv solvarme samt
en pelletskjele sørger for varmen til landsbyens
500 innbyggere. Vannforbruket er brakt ned til i
snitt 70 liter per person per dag, og regnvann
samles opp til klesvask. Arkitekt Hans Jakob
Jakobsen bor med sin familie i et av de 65 husene
i Hjortshøj. Huset hans er 121 kvadratmeter

stort. Årlig bruker familien Jakobsen 6.000 kWh i
året til oppvarming. Til dette brukes biobrensel,
dels fra områdets lille fjernvarmeverk som fyres
med treﬂis, og litt i en brenneovn. Familiens elektrisitetsforbruk er på 1.800 kWh i året. Til sammenlikning ligger energiforbruket i norske eneboliger av samme størrelse på rundt 20 000 kWh
året
Men de færreste av oss har mulighet til å fyre
med pellets eller holde varmen hermetisk inne.
Allikevel er det ﬂere ting som den enkelt kan gjøre
for å minske strømforbruket:
· Temperatursoning: Det er unødvendig å
holde 22 grader i soverom og andre rom som ikke
brukes som oppholdsrom.

Tørr ved gir mer varme og bedre luft
Etter hvert som strømprisen stiger, velger mange å fyre med ved. Men selv om folk
tror de fyrer med tørr ved, er realiteten svært ofte en helt annen. Fuktig ved er mindre
effektivt og forurenser mer enn ved som er skikkelig tørket. Feierinspektør Birger
Johansen i feierseksjonen i Drammensregionen har følgende tips til vedfyrerne:
– For å redusere utslippene i forbindelse med vedfyring til et minimum, er det viktig at ildsted og skorstein er dimensjonert i forhold til hverandre. Forbrenningsluften
i rommet hvor ildstedet er, må også være tilstrekkelig, vifter bør derfor slås av mens
man fyrer. Dessuten er tørr ved og god trekk viktig, sier Johansen.
Feiere over det ganske land kan utføre inspeksjon og komme med tips til hvordan du kan fyre på en mest mulig effektiv og miljøriktig måte. Feierne kan også utføre fuktmålinger for å ﬁnne ut om veden du benytter faktisk er så tørr som du tror.
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· Tidsstyring: Monter tidsstyring i stikkontakten på husets ovner. Det er billig og enkelt, still
inn for nattsenking av temperaturen. Husk særlig tidsstyring og demping av temperaturen når
du reiser bort.
· Lufting: Stormluft med vinduet på vidt gap
i noen få minutter. Du får frisk luft inn effektivt
og får lite varmetap.
· Tetting: Sørg for å tette rundt vinduer og
dører. Hold dører mellom rom lukket og unngå
gjennomtrekk.
· Genser: Det går an å kle på seg en varm genser framfor å kjøre temperaturen opp. Strikkeklær er veldig moteriktig i tillegg til at det er
varmt.
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Bærekraftig
kokebok på nett:
Maten vi spiser krever store ressurser og bidrar til store miljøproblemer - samtidig som
mange av dem som produserer
den lever i stor fattigdom. I Idébankens kokebok ﬁnner du oppskrifter på mat som tvert imot
kan bidra til en bærekraftig
utvikling. Kapitlet «Bærekraftig
mat» forteller mer både om problemene og hva slags tiltak som
er med på å løse dem. Her ﬁnner
du også gode eksempler og mye
spennende litteratur om emnet.
Som leser er du også invitert til å
sende inn dine egne matoppskrifter med bilde.

foto: reuters

Gjennom Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid «Jobb for livet», kan din
bedrift være med på å støtte prosjekter i utviklingsland. Medarbeidere ved tolv norske bedrifter støtter allerede selvvalgte prosjekter, som drives av Kirkens Nødhjelp i utviklingsland. Nye støttebedrifter ønskes velkommen.
For eksempel gir 800 ansatte ved Statoils hovedkontor på
Forus hver måned mellom 50 og 80 kroner hver til Kirkens Nødhjelps brønnboringsprosjekt i Etiopia. Forurenset vann er årsaken til 80 prosent av sykdomstilfellene i landet. Brønnboringsprosjektet har pågått i 11 år, og har hittil ført til at 600 000 innbyggere i Omo-distriktet har fått rent vann. Dermed slipper kvinnene å gå fem-seks timer daglig for å hente skittent vann.
Foruten penger har de Statoil-ansatte også bidratt med teknisk
kompetanse til prosjektet.
En annen arbeidsplass med stor oppslutning om «Jobb for
livet» er Hydro Aluminium på Karmøy. 1100 ansatte gir 25 kroner per måned hver til brønnboring og dambygging i Øst-Afrika. Mange har valgt prosjekter som bedriften har en naturlig tilknytning til, for eksempel støtter de ansatte ved Statens Landbrukstilsyn på Ås et økologisk jordbruksprosjekt i Peru, mens
medarbeiderne ved Falconbridge Nikkelverk i Kristiansand støtter arbeid blant «sukkerslavene» i Den dominikanske republikk,
der konsernet også har et nikkelverk.
Bedrifter som vil delta i «Jobb for livet» må inngå en samarbeidsavtale over minst tre år. Støtten kan bestå i bidrag fra
bedriften selv eller lønnstrekk fra de medarbeiderne som vil
delta, eller begge delene. De som er med, får til gjengjeld regelmessig informasjon om hvordan prosjektet går. Besøk til Kirkens
Nødhjelps prosjekter kan også arrangeres. Disse får ni kroner i
støtte fra NORAD for hver krone som samles inn.

internett-tipset

Jobb for livet

Dersom din bedrift ønsker å vite mer om «Jobb for livet» og
mulighetene for å støtte et prosjekt, kan dere ta kontakt med
Magne Hagan i Kirkes Nødhjelp telefon 22092700, eller lese
mer på nettsidene www.kirkensnodhjelp.no eller www.nca.no.

http://www.idebanken.no

2500 gårder driver økologisk

Økologiske klær på nett

Stadig ﬂere gårdsbruk i Norge legger om til økologisk drift.
Mens det i 1986 kun var nitten gårdsbruk i Norge som var
godkjent økologiske, nærmer tallet seg nå 2500. Økningen i
omlagt areal var på ca 10 prosent i 2002. Regjeringens målsetting er at 10 prosent av alt jordbruksareal skal være økologisk innen 2010. For å klare dette bør den årlige arealøkningen ligge på rundt 15 prosent.
Samtidig blir det også stadig ﬂere økologiske matvarer å
meske seg med for oss forbrukere. Økologien har til og med
nådd fram til lørdagsgodteri som potetgull og annen snop.
Foreløpig er det kun danskprodusert økologisk potetgull på
det norske markedet, men dette kan fort forandre seg.
For mer informasjon om økologiske matvarer:
www.naturianer.no

Selv om økologiske klær glimrer med sitt fravær i klesbutikkene her til lands, er det fullt mulig å kjøpe klær og
tekstiler av økologiske materialer via internett. Mens konvensjonell bomullsdyrking fører til rovdrift på vann- og
næringsressursene, tar økologisk bomullsdyrking hensyn til miljøet. Det skaper dessuten bedre arbeidsvilkår for
bøndene. I økologisk landbruk er det ikke benyttet kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel for å øke avlingene. Prosjektene fokuserer på etisk handel og garanti mot at barn arbeider i produksjonen.
Det norske nettstedet www.cottonchild.no tilbyr økologiske tekstiler. I tillegg til baby-, barne- og dameklær,
har de også håndduker, sengetøy og bomull i metervare. Tekstilene er fraktet til Norge med båt.
Det svenske postordreﬁrmaet Miljøklon selger også økologiske tekstiler. De tilbyr klær av bomull, lin og ull,
samt vesker, ryggsekker med mer. Bomullen fra Miljøklon er økologisk og rettferdig dyrket i Peru,
se: www.miljoklon.se.

Bygger skole selv
Steinerskolen på Nesodden er en moderne grunnskole som huser 330 elever. Skolen har egen teatersal og
det er foreldrene som har stått for mesteparten av
byggingsarbeidet. 2000 dugnadstimer i året er hva
foreldrene til skolens elever har lagt ned til sammen.
Privatskoler i Norge får kun støtte til drift og ikke til
lokaler og byggekostnader. Men det har ikke lagt
noen demper på ønsket om å ha barna sine på Steinerskolen i Nesodden. Skolen som åpnet i 1986 har
hatt stor pågang og har derfor måtte utvide i ﬂere
omganger.

Den store dugnadsinnsatsen gjør det mulig å gi
de 330 elevene en moderne skole, tross lite penger.
Senest i fjor høst laget foreldre og lærere et tilbygg til
skolen. Bygget på 75 kvadratmeter, som er i halm, er
formet som en båt med tak av torv, og skal benyttes
som drivhus og spesialrom for naturfagundervisning.
Det kostet 300 000 kroner å bygge. Uten dugnadsinnsats kunne kostnadene fort kommet opp i 900 000
kroner. Elevene ved skolen er i dag fordelt på fjorten
klassetrinn. Dugnadsinnsatsen involverer i tillegg foreldrene i skoledriften på en måte som de ﬂeste statlige skoler bare kan drømme om.
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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Slow Food-bevegelsen legger vekt
på å støtte lokale matprodusenter
og langsomme produksjonsmåter.

Bildet er hentet fra boka
«Slipp råvarene løs» utgitt på Sirene
forlag as, Oslo 2002.
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Ålangsomt
leve
Pizza Grandiosa i brødristeren? Eller kanskje en kjapp tur innom hamburgersjappa?
Stadig ﬂere gjør i dag opprør mot den raske og standardiserte matlagingen.
Slow Food-bevegelsen setter råvarer, tid og kvalitet i fokus.
tekst PER ARNE KOBBEVIK foto KAI MYHRE

tid er penger, er det noe som
heter. Jo kortere tid det tar å lage
noe, eller gjøre noe, desto mer lønnsomt er det. Derfor styrer krav om
økt effektivitet hverdagen til stadig
ﬂere. Mat og matlaging forsvinner i
forpliktelser og tidspress, og blir
fort nødvendige onder. Da er det
lett å ty til hurtigmat – skapt for
folk «som har andre ting å gjøre enn
å lage mat», som det heter i reklamen.
– Folk forveksler frenetisk aktivitet med effektivitet, sier Carlo Petrini, grunnleggeren av Slow Foodbevegelsen.
Slow Food setter mat, tid og kvalitet i fokus. Å bruke tid på matlagingen, ha det hyggelig rundt bordet, samt å utvide ens smaksrepertoar, er viktige elementer. Samtidig
vektlegger bevegelsen å støtte lokale
matprodusenter og langsomme
produksjonsmåter som tar vare på
naturgrunnlag og artsmangfold.
«Ta kontroll over livsrytmen din,
ikke vær en slave av hurtiglivet», er
Slow Foods oppfordring.
Revolusjonen i Roma
Det hele startet i Roma i 1986. Da
McDonald’s ville etablere seg ved de
berømte Spansketrappene, møtte
de uventet motstand. En engasjert
lokalbefolkning, med matentusiasten og journalisten Carlo Petrini i
spissen, protesterte heftig mot glorete neonskilt og oppvarmet amerikansk frossenmat. Resultatet ble et
særegent kompromiss: restauranten
ble etablert, dog uten neonskiltene.
Aksjonen ble imidlertid kimen
til noe langt større. I Paris tre år
senere møttes representanter fra 15

land for å underskrive manifestet
for Slow Food International. Dette
skulle bli et forum for matelskere og
matprodusenter verden over, som
setter kvalitet og mangfold foran
kvantitet og standardisering.
Internasjonalt er bevegelsen
organisert i små lokallag – convivia
– som står for kulinariske sammenkomster, foredrag og presentasjoner. De legger vekt på en sosial og
avslappet atmosfære.
Slow Food i Norge
– Dette handler om mentalitet, ikke
om dyr gourmetmat, sier Aase E.
Jacobsen, leder for Slow Food Oslo.
Rundt seks ganger i året kommer
medlemmene sammen til kulinariske convivia-aftener med foredrag
inkludert.
– Hvorfor trenger vi denne bevegelsen i Norge?
– Vi kjemper for bevaring og
gjenoppretting av tradisjoner og
mangfold, som ble ødelagt av landbruksmonopolet fra 1970 og utover. Det har skjedd en enorm standardisering. Før fantes det for
eksempel et meieri i omtrent hver
bygd, med hver sin ulike ost. Nå har
Tine overtatt og masseproduserer
Norvegia, som selges overalt og
smaker likt overalt. Dette har vært
en lønnsom prosess for næringsmiddelindustrien, men ikke bra for
mangfoldet og foretak som var
lokalt tilpasset sitt miljø.
– Men god mat koster?
– Det er en myte at god mat koster. Kjøper man ferske råvarer og tilbereder maten fra grunnen av, er det
ikke så ille. Økologisk kjøtt koster
bare noen kroner mer enn kjøtt fra

konvensjonelt landbruk, sier Jacobsen, som personlig mener at alt landbruk ideelt sett burde være økologisk. – Det som koster er for eksempel å kjøpe pølser på bensinstasjonen, eller ferdigsmurte baguetter!
Det sosiale viktigst
Bevaring av artsmangfold henger
sammen med en naturvernholdning, men medlemmene i Slow
Food er bare opptatt av dette i varierende grad.

fakta

livskvalitet
Fakta om Slow Food:
Slow Food har 65.000 medlemmer
i 45 land. Bevegelsen står sterkest
i Italia, med 35.000 medlemmer.
Slow Food jobber internasjonalt
med å bevare ”utrydningstruede”
matvareslag, og å hjelpe småskalaprodusenter med å markedsføre
produktene sine og overleve økonomisk.
Stikkord er: kvalitetsmat, bærekraftig matvareproduksjon, og tid
til å nyte livet. Slow Food i Norge
ble ofﬁsielt stiftet i 1998, pr. i dag
er det ﬁre lokallag: Oslo, Stavanger,
Kristiansand og Ulvik i Hardanger.
Bevegelsen har ca. 150 medlemmer på landsbasis.

ingen ‘ofﬁsielle’ Slow Food-restauranter i Norge, som du for eksempel
ﬁnner i Italia.
Øker i omfang
– Vi er ikke en protestbevegelse, men
en festbevegelse! uttaler lederen for
Slow Food USA, Patrick Martins, til
avisen Orlando Sentinel.
Aase E. Jacobsen mener det er
viktig at vi tar oss god tid til å spise.
– Men det aller viktigste er at man
bryr seg om hverandre og miljøet.

«Livet er langt. Vi vet bare ikke hvordan vi skal
bruke tiden klokt. Derfor mister vi den.»
Carlo Petrini, grunnlegger av Slow Food-bevegelsen

– Medlemmene er først og fremst
opptatt av hva de putter i munnen,
og hvordan de spiser, sier matentusiasten Jacobsen, som til daglig er
redaktør av Aperitif, fagbladet for
hotell- og restaurantbransjen.
– Vi er ingen stor organisasjon, og
mangler foreløpig politisk tyngde.
Hovedvekten ligger foreløpig på det
sosiale. I Italia er det en helt annen
kultur for småskalaproduksjon og
gastronomi, og der deler man også
ut priser og utmerkelser. Så langt er
vi ikke kommet i Norge ennå.
– Er matbransjen i Norge interessert i Slow Food-prinsipper?
– Næringsmiddelindustrien er
vel nærmest null interessert. I landbruket appellerer idéene til en ny
generasjon idealistiske bønder, som
er opptatt av kvalitet. Når det gjelder restauranter, er det mange som
er sympatisk innstilte, men vi har

– Mange opplever at de ikke har
tid til å lage mat fra grunnen av hver
dag?
– Det er heller ikke poenget. Vi
kan ikke forandre samfunnet over
natta, men alle kan gjøre litt. Personlig mener jeg at tv-titting har
stjålet mye av tiden som før ble
brukt til matlaging og fellesskap
rundt bordet. Dersom man hadde
sett litt mindre på tv, ville man også
hatt mer tid til å lage og nyte god
mat, mener Jacobsen, som også tar
høyde for at ikke alle liker å henge
over grytene.
Slow Food-bevegelsen nyter i dag
suksess og stor innﬂytelse, spesielt i
hjemlandet Italia. Slow Foods matmesse «Salone de Gusto» som
arrangeres i Torino annenhver høst,
er blitt verdens største, med over
138.000 besøkende i 2002.
◆
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drømmen om

Europa
Fattigdom og håp om en bedre fremtid driver tusenvis av mennesker på en

farlig reise fra Afrika til Europa. De ønsker å få del i den vestlige rikdommen,
men mange blir skuffet. Marokkaneren Mustapha Midane
har kjempet i over tre år for å starte et nytt liv på den spanske øya
Gran Canaria. Han står fortsatt på bar bakke.
tekst og foto KAI NYGAARD

– Jeg hater solen. Jeg bor under
solen og jobber under solen. Den
steker meg levende, derfor hater jeg
den.
Mustapha Midane tørker svetten
bort fra ansiktet. Det er 35 grader i
skyggen og asfalten på motorveien
kjennes ut som en stekepanne. Mannen som går foran meg er 41 år gammel og har mistet mye av den enorme energien han hadde som ung. Å
være illegal innvandrer i Europa er
slitsomt, men synes likevel bedre enn
alternativet i hjemlandet Marokko.
Midane har jobbet hos en spansk
bonde denne formiddagen og tjent
noen svarte euro. Han er våt av svette og har jord på hendene. Vi er på
vei hjem til ham for å hente et håndkle og rene klær. På veien passerer vi
et stort, fraﬂyttet kjøpesenter. Det er
nesten ingen butikker igjen, og de
tomme lokalene har blitt bygd om
til små leiligheter.
– Her bodde jeg tidligere, forteller
Midane. Da jeg kom til Gran Canaria i 1999 ﬁkk jeg jobb på en restaurant i turistområdet og tjente bra.
Jeg hadde leilighet med bad og fjernsyn. Men i fjor intensiverte de spanske myndighetene jakten på illegale
22
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arbeidstakere, og hyppige kontroller
av restaurantene førte til at jeg mistet jobben.
Skammer seg
Ingen jobb – ingen penger. Midane
måtte pakke sammen og ﬂytte ut.
Eneste løsning var å bli uteligger.
Etter enda en kilometer på den
brennhete asfalten kommer vi til
hans nåværende hjem; et gammelt
telt ved en jordhaug mellom to
motorveier, der bilene suser forbi på
vei til Las Palmas.
– Vent her mens jeg henter tingene mine. Du får ikke være med og se.
Jeg skammer meg over hvordan jeg
bor.
Han blir borte ti minutter og
kommer tilbake med håndkle og
rene klær.
– Eiendelene mine får i hvert fall
ligge i fred her, det er viktig. Dessuten er det lite vind og lufta er tørr.
Jeg vil heller sove her enn nede på
stranda, slår Midane fast.
På den andre siden av motorveien ligger hotellene tett, med mennesker som slapper av ved bassengkanten. Midane er vant til å leve
blant folk som har mye mer enn

ham selv og gir ikke uttrykk for at
han reagerer på det. Turen går ned
mot strandområdene, men først vil
marokkaneren ha en kald øl. Han
forsvinner inn i butikken og kommer ut med en boksøl i hver hånd.
En til journalisten og en til seg selv.
– Jeg jobber hos bonden noen
ganger i uka og tjener nok til å kjøpe
mat, øl og kaffe. Dessverre har han
ikke bruk for meg ofte nok til at jeg
kan tjene det som trengs for å leie en
leilighet og leve et normalt liv.
Drømmen som brast
Det er det som er drømmen til
Midane: å ha jobb, tak over hodet og
muligheten til å leve et normalt liv.
Da ville han vært lykkelig. Han trodde drømmen skulle gå i oppfyllelse
for et år siden. Da bestemte de spanske myndighetene at alle illegale
innvandrere som kom til Gran
Canaria før 23. januar 2001, skulle
få arbeidstillatelse. Midane kom i
1999 og har gode beviser for det: et
dokument fra en hjelpeorganisasjon
som hjalp ham med mat og husrom
de første ukene, og et avisbilde der
han tilfeldigvis kom med.
Søknaden om arbeidstillatelse ble

sendt inn, men svaret var negativt.
– Jeg forstår ikke hvorfor, jeg har jo
klare bevis.
Han trekker en liten mappe med
papirene frem fra lomma, og viser
dem frem.
– Se her, jeg har beviser i ﬂeng!
Nå har han klagd på avgjørelsen.
Marokkaneren er forberedt på å få
avslag igjen, og sier han vil gå til
rettsak som en siste utvei.
Får hjelp av frivillige
Vi går langs strandpromenaden
blant butikker som selger solbriller
og t-skjorter. Restaurantene ligger
tett, med kelnere som inviterer inn
forbipasserende turister. Oss lar de
gå i fred. Ved inngangen til den hvite
bygningen som er en offentlig dusj
og toalett, sitter to vakter som krever
inngangspenger. Midane betaler en
euro og forsvinner inn i en av båsene. Når kranene åpnes og det avkjølende vannet renner over ham,
begynner han å synge. Han tar seg
god tid, og når døren endelig åpnes
er han iført morgenkåpe. Den sprader han fornøyd rundt i en stund,
før han forsvinner inn igjen og kommer ut påkledd.
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Mustapha Midane er en av mange som ﬂykter fra Marokko til Europa.
Hjemmet hans er et gammelt telt ved en jordhaug mellom to motorveier
som fører til Las Palmas.

«Da den riktige båten kom, gjemte jeg meg
som en mus i lasterommet.

Midane er en av få heldige som
har fått bli med i et hjelpeprogram i
regi av den katolske kirka og de lokale myndighetene. Det er takket være
dem at han har nyvaskede klær å ta
på seg. På samme sted får han hjelp
til å ﬁnne jobb og middagsmat hver
dag. Hjelpen til å ﬁnne arbeid har
ikke vært til særlig nytte, men det
varme måltidet er et høydepunkt på
dagen. Bare et fåtall av de fattige og
hjemløse på øya har tilgang til et slikt
hjelpeappartat. Senteret er kun åpent
for de som virkelig ønsker å forbedre
sin egen situasjon, og driften er i stor
grad basert på frivillig arbeid.
Har reist Europa rundt
Etter dusjen går Midane til stamkaféen sin på et av turistområdets
store kjøpesentere. Han vil inn i
skyggen, og der blir han sittende til
dagen er over. Han snakker mye.

Om hvordan han har reist Europa
rundt, bodd i Tyskland i åtte år og i
Nederland i tre. Hele tiden har han
måttet gjemme seg og ta illegale jobber. Denne turen til Gran Canaria er
hans tredje tur til Europa. Å reise fra
Marokko til Spania og tilbake er
ikke noe problem. Han kan reise
hjem og komme tilbake når han vil.
– Da jeg kom til Gran Canaria
for tre år siden, var det som blindpassasjer på en stor lastebåt som
fraktet biler. Jeg fant en jobb på
havna i hjembyen min, Casablanca,
og ventet bare på en anledning til å
stikke av. Da den riktige båten kom,
gjemte jeg meg som en mus i lasterommet. Egentlig ville jeg til Frankrike, men siden jeg bare ﬁkk med
meg en og en halv liter vann, valgte
jeg å gå av på første stoppested, som
var Las Palmas.
Det var søndag morgen da Mida-

Egentlig ville jeg til Frankrike,
men siden jeg bare ﬁkk med meg
en og en halv liter vann,
valgte jeg å gå av på første stoppested,
som var Las Palmas.»

ne ankom hovedstaden på den kjente ferieøya. Han vandret rundt i
gatene på det totalt ukjente stedet,
på leting etter noe som kunne være
starten på et nytt liv. Ett av de første
menneskene han traff på morgenkvisten var en araber som tipset
ham om et hjelpesenter, der folk i
akutte situasjoner kunne få mat og
overnatting. 41-åringen ble værende
noen uker til det kom en annen som
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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på ﬂukt
trengte hans plass. Deretter ﬂyttet
Midane til sydspissen av øya der
turismen er mer konsentrert, og
muligheten til å ﬁnne en arbeidsgiver som ikke spør etter papirer var
større.

Fotball
– Det er mange arabere her som
hjelper hverandre, forteller Midane.
De ﬂeste av dem er berbere som
holder tett sammen. Jeg er også fra
Marokko, men er ikke berber. Derfor må jeg stort sett greie meg på
egenhånd.

Den forhatte solen har gått ned og
det begynner å bli mørkt ute. Luften
er kjøligere og mer behagelig. Midane har ikke lyst til å gå hjem og bli
minnet på at han ikke har noe
ordentlig hjem.
– Det er fotballkamp i kveld.
Manchester United spiller mot

Bayer Leverkusen. La oss gå og se
kampen og ta en øl.
◆
Musthapa Midane er vant til å leve
blant folk som har mye mer enn ham
selv.

Flykter fra fattigdom
Marokko er i dyp økonomisk krise etter mange
år med tørke. Av en befolkning på tredve millioner har mellom fem og syv millioner – stort sett
unge menn – immigrert til Europa
tekst JOAKIM HAMMERLIN

Hvert år klarer hundretusener av mennesker å ta seg inn i
Europa ulovlig. En av hovedårene går fra Marokko til SørSpania, via Gibraltarstredet. Årlig regner spanske politimyndigheter med at så mye som 100.000 ﬂyktninger kommer
inn usett.
På det korteste er det bare tolv kilometer med sjø som
skiller europeisk og afrikansk sand. Mange håpefulle forsøker å krysse den tungt bevoktede kyststripen i ly av natten
ved hjelp av småbåter. Men den korte turen skjer i tøffe farvann, og resultatet er at hundrevis forsvinner i bølgene –
hvert år. Noen av dem skylles opp på spanske sandstrender.
I fjor hevdet spanske aviser at antallet hadde rundet 4000.
24
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Lar seg ikke stanse
Men strømmen av ﬂyktninger lar seg allikevel ikke stanse.
Tusenvis av nordafrikanere ligger hele tiden parat for å få
sjanse til å nå sitt håp: Europa. I følge en EU-rapport ble
rundt én million illegale innvandrere avvist av Spania bare i
1999, de ﬂeste av disse var marokkanere.
Marokko er i dyp økonomisk krise etter mange år med
tørke. Tjue prosent av befolkningen lever i absolutt fattigdom (på under én dollar dagen). Arbeidløsheten er stor og
fremtidsutsiktene dårlige. Av en befolkning på totalt tredve
millioner har mellom fem og syv millioner – stort sett unge
menn – immigrert til Europa. Resultatet er en befolkning
med en økende andel barn og gamle.
I følge International Organization for Migration oppholder tre millioner ﬂyktninger og innvandrere seg nå illegalt i Europa. Som et svar på denne uendelige strømmen
ble Schengen-samarbeidet etablert i 1990. Målet var å
styrke vaktholdet ved de ytre grensene – et ”Festung Europa”, som kritikerne kalte det. I tillegg til initiativtakerne

Frankrike, Tyskland og Benelux-landene inngår nå også hele
Norden, Hellas, Italia, Portugal, Spania og Østerrike.

Et nåløye
Databasen Eurodac inneholder ﬁngeravtrykkene til alle
avviste asylsøkere i Europa gjennom fjorten år. Tanken er at
et avslag er et endelig avslag, og at nye forsøk på å få opphold ikke vil føre frem. Dette gjør imidlertid sitt til at millioner av mennesker oppholder seg ulovlig i Europa, i frykt for
at nåløyet som gir legalt opphold skal vise seg å være for
trangt og at man lukkes ute for godt.
Uten oppholdstillatelse har man i prinsippet ingen rettigheter. Dette fører til at man både faller på siden av det
sosiale sikkerhetsnettet og arbeidsmiljølover – og resulterer ofte i et liv under kummerlige forhold. Like fullt er ofte
alternativene verre. Mange kommer fra områder tynget av
fattigdom og arbeidsløshet, uten fremtidsutsikter. Håpet er
å kunne få legalisert et opphold i Europa.
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nett og nytt
REDIGERT AV MARGUNN GRØNN

Aksjon for riktige priser

Foto Jan Johnsen

Inn i Kina

I oktober/november forrige år besøkte en delegasjon fra Folkevett/Framtiden
i våre hender Kina. Hensikten var blant annet å knytte nærmere kontakt med
kinesiske miljø-organisasjoner og å skaffe seg innsyn i den kinesiske samfunnsutviklingen. Det å løse de omfattende miljøproblemene utgjør en viktig
del av de utfordringene verdens mest folkerike nasjon står overfor.
På Folkevetts nettside www.folkevett.no kan du lese et utdrag av reiseloggen til førstegangsbesøkende i Kina, Synnøve Åmdal.

Framtiden i våre hender
tilbyr foredrag:
1. Miljø- og fattigdomskrisen i
verden. Hva må gjøres?

10. Lokal Agenda 21 og Nasjonal Agenda 21 - et kritisk blikk

Foredragsholder: Steinar Lem.

Foredragsholdere: Carin Lefﬂer og
Arild Hermstad

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

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

3. Om reklamens makt - spesielt
overfor barn og unge
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
Foredragsholder: Steinar Lem.

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

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

Tenk om Rimi i stedet for å «gjøre Norge billigere», hadde gjort
prisene i Norge riktigere? Og tenk om ikke bare Rimi hadde
tenkt slik, men at det hadde blitt den rådende tenkningen på
alle områder. Da hadde aktiviteter og produkter som krever mye
ressurser og som fører til store miljøbelastninger blitt dyrere,
mens produksjon og forbruk som er miljøvennlig hadde blitt billigere. Dessuten hadde produkter fra land i Sør vært priset slik
at småprodusenter og plantasjearbeidere kunne fått en akseptabel levestandard. Framtiden i våre hender starter i år aksjonen
«For riktige priser» som skal sette søkelys på prissetting som
virkemiddel.
Er dette en aksjon du kunne tenkt deg å være med på, ta kontakt med Guri Tajet på telefon 22033174 eller e-post:
guri.tajet@ﬁvh.no.

Første runde er vunnet
Bodø kommunes planer om å utnytte de såkalte Rønvikjordene
i Bodø sentrum til byutvikling er foreløpig skrinlagt, etter at
blant annet Framtiden i våre henders lokallag i Bodø i lengre tid
har engasjert seg i bevaringen av området. Rønvikjordene
består i dag av parkanlegg og dyrket mark. Her ﬁnnes også et
unikt fugleliv og området betraktes av mange som en oase. I
november 2002 sa Miljøverndepartementet et klart ja til bevaring av Rønvikjordene. Bodøs lokallag har stått i spissen for til
sammen sytten organisasjoner og politiske partier, og har gjort
en betydelig innsats for å oppnå det gledelige resultatet. Bodø
kommune har på sin side ikke gitt seg, men vil møte sterk motstand, også om de fortsetter saken. Redaksjonen gratulerer
med seieren så langt!

Kafé med mening
Hvilken kafé høster respektfull omtale langt inn på bistandsministerens kontor? Det ﬁnnes trolig bare ett svar: Café Nordsør
ved NTNU i Trondheim! Spennende innledere og heftige debatter omkring et vidt spekter av nord/sør-spørsmål trekker i gjennomsnitt åtti deltakere hver gang. Blant vårens smakebiter ﬁnner du for eksempel «Vår tids slavehandel» med utgangspunkt
i ﬁlmen «Lilja 4-ever» om menneskehandel i sex-industrien og
«Nord-Sørdebatten: Vil den overleve i en stadig mer tabloid
mediahverdag?». Bak tiltaket står studenter fra ulike fagmiljø
ved NTNU og representanter fra mange frivillige organisasjoner,
blant annet Framtiden i våre henders lokallag i Trondheim. Oppdatert program ﬁnner dere på www.ntnu.no/cafenordsor.

Landslotteriet 2002
Følgende nummer har vunnet i hovedgevinsttrekning
14. januar 2003 foretatt av Oslo Politikammer:
1. Lepton E el-moped
2. Maleri av Bjørn Carlsen
3. El-sykkel
4. Maleri av Håkon Gullvåg

nr. 20534
nr. 300
nr. 1680
nr. 2780

Lodd eller loddkvittering sendes snarest rekommandert til:
Framtiden i våre hender, v/Onsøien,
Fredensborgv. 24 G, 0177 Oslo.
Gratulerer med gevinsten!

F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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fotoessay

Angkors stumme skjønnhet
foto MAGNUM / ALL OVER PRESS

– Dersom arkitektur er musikk frosset i tiden,må Angkor Wat være
en symfoni fra himmelen, skal Goethe en gang ha uttalt. Det berømte tempelområdet nord i Kambodsja er regnet for å være det mest spektakulære
religiøse monument som verden har sett. Reist av en Michaelangelo fra en
fjern fortid, vitner den opprinnelig buddhistiske og hinduistiske helligdommen om de gamle tiders genier innen arkitektur og kunst. Angkor Wat
har dominert det kambodsjanske slettelandet i åtte århundrer og overlevd
alt fra den doble monsunen til fattigdom, tørke, talløse kriger og tidens
nådeløse tann.

26
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Fattigdommen er stor og grusomhetene har vært
mange og langvarige i Kambodsja. Denne kvinnen ber
foran en liggende Buddha.
FOTO: STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS

7983_08-29

14.02.03

11:21

Side 27

fotoessay

Steinskulptur fra Bayon, et av de vakreste templene, med uthogde Buddha-ansikter på alle
ﬁre sider og velbevarte relieffer langs veggene. FOTO: STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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Over: Buddhistmunker fra klosteret i Angkor Wat.
FOTO: STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS
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En mann sanker lotusblomster i bassenget foran det største
tempelet, Angkor Wat. FOTO: STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS
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Munker i døråpning. Angkor Wat.
FOTO: STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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rovdyr

For frustrerte rovdyrtilhengere og sauebønder
her hjemme kan det kanskje fortone seg som en umulighet.
Men i Italia lever ulv, bjørn og sau fredelig side om side
i nasjonalparken Abruzzo øst for Roma.
tekst LISBET BAKLID

Naturens eget under
Få nordmenn har oppdaget villmarken og kulturen i fjellene øst for
Roma, som hvert år får besøk av to
millioner turister. Utenom italienerne selv, kommer mange fra
Frankrike, England, Holland, Tyskland og USA. Gjennom en utstrakt
satsing på turisme, kultur og informasjon, henter lokalbefolkningen
mye av sin inntekt fra nasjonalparken og buffersonen omkring.
Sauehold med rovdyr
På langt hold ser det ut som et hvitt
sammenhengende teppe med varierende form. Det er saueﬂokkene
som beveger seg med stor hurtighet
nedover åssidene. Bare noen hundre
meter unna kan det være rovdyr. Alt
vilt er fredet her. I motsetning til i
Norge, har man tatt vare på detaljkunnskap om forebyggende tiltak
mot tap av sau som en del av kulturen. Ulv har alltid vært en del av
naturen. Sauene har fortsatt de
naturlige instinktene fordi avlen har
foregått slik.
Er ulvene et problem i saueholdet? Patricio, en lokal bonde og gjeter, myser på meg og sier nei.
– Men uten vokterhundene ville
de vært det, sier han og peker på
hundene sine. Selv i områder like
Naturopplevelser, bevissthet og
tradisjoner preger nasjonalparken
Abruzzo, Molise og Lazio i Italia.
Denne stien går på Monte
Camicia i Gran Sasso Abruzzo.
FOTO: LAMBERTO BADIA, ABRUZZO2000.COM
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ved ulverevir foretrekker ulven viltlevende dyr fremfor bevoktet sau.
Å vise respekt for vokterhundenes arbeid, blir understreket som

viktig. Vokterhundene skal holde
sauene samlet, oppdage fare, lede
dem unna og forsvare saueﬂokken
mot ulv og løshunder. Mastino

Abbruzese er en lokal vokterhundrase avlet fram til dette formålet.
Claudio, en annen lokal bonde jeg
møter, forteller entusiastisk at tispene er de beste til å oppdage fare.
Minimale tap
Fra Pescasserolli tar jeg meg en sykkeltur opp til den lokale bonden
Renato. Etter hvert passeres en saueﬂokk på innmark. Plutselig er de
borte. I løpet av et par sekunder har
vokterhundene ledet sauene rolig og
uten en lyd ned i en forsenkning i
terrenget. Det blir vanskelig for et
rovdyr å velge seg ut individer når
det er umulig å se sauene.
Lammene slippes ofte ikke ut
første beitesesongen på grunn av
fare for tap. Sauenes ﬂokkinstinkt
blir stimulert gjennom preging av
vokterhundene. Hundene kan være
i beitelandskapet sammen med
sauene uten gjeter eller sammen
med gjeter.
Inntektene fra sau kommer først
og fremst fra melka de produserer.
Av den blir det laget ulike oster som
selges. Det betyr at sauene må melkes hver kveld før de settes inn for
natten under tak eller i innhegning.
Driftsformen er så effektiv at sauetapet på grunn av ulv er nede i 0,7
prosent.
Den lokale bonden Renato er
populær. Som mange andre saueeiere har han sitt eget gårdsmeieri.
Han viser stolt fram en stor parmesanost.
– Vi kommer hit fra Roma fordi
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«På langt hold ser det ut som et hvitt sammenhengende teppe med

Sauene har utpregede ﬂokkinstinkter
og beiter både på inn- og utmark.
FOTO: LISBET BAKLID

varierende form. Det er saueﬂokkene som beveger seg med
stor hurtighet nedover åssidene. Bare noen hundre
meter unna kan det være rovdyr.»
smaken på disse ostene er opprinnelig og god. Ostene laget på de store
meieriene har ikke samme smaken.
Det blir for «rent», forteller et følge
som har reist ens ærend de tre
timene med bil fra Roma.
Intakte økosystemer
Nasjonalparken er en av Europas
eldste. Den ble opprettet ved lov i
1923 og ligger hovedsaklig i regionen Abruzzo, 900-2300 meter over
havet. Nylig ﬁkk den en utmerkelse
fra EU.
Det begynte med et privat initiativ på en halv km2. Nå består parken
av 500 km2 nasjonalpark og 800 km2
buffersone, forteller Roberta Latini,
forsker i najonalparken.
– Hva er det viktigste argumentet
for å ha store rovdyr viltlevende i
parken?
– De er viktige i økosystemene.
Uten dem vil ikke økosystemene
være intakte og naturlige. I 1975 ble

Turisme er en viktig del av næringsgrunnlaget for lokalbefolkningen. Parken kan
skilte med hele 150 oppmerkede turstier.
FOTO: LISBET BAKLID

hjortedyr innført i området for å
gjenopprette et naturlig byttedyrgrunnlag, forteller Latini videre. Det
er ingen jakt på viltet, nettopp for at
økosystemene skal være regulert av
naturen selv. Hjort og rådyr ﬁnnes
nå i et antall på 1000 og 800. Gaupe
er også gjeninnført og det ﬁnnes 800
villgeiter. Antall ulv ligger på om lag
65 dyr, mens den marsikanske bjørnen, en mindre utgave av europeisk
brunbjørn, ﬁnnes i et antall på 100
individer.
Feriemuligheter
Ecotur er et turistbyrå som samarbeider med både overnattingsstedene og nasjonalparkmyndighetene.
Det lille senteret ved torget i Pecasserolli er mye besøkt av turister.
Lokale landbruks- og naturprodukter, souvenirer, stikart, og guidede
turer etter program og bestilling kan
kjøpes her. I tillegg tilbyr nasjonalparkmyndighetene selv egne turer.

Hva med en tur til Valle de Rose opp
til en topp over 2200 meter over
havet med nydelig utsikt eller en lett
og idyllisk tur i skogsdalen Val Fondillo? Kanskje får du et glimt av en
villgeit eller hører hjorter i brunst.
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003
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rovdyr
«Her eksisterer kunnskap og erfaring side om side, fordi ulv og bjørn

– I morgen har vi en gruppe fra
Østerrike som har bestilt en egen
ekskursjon. De er spesielt interessert
i sauemelk og osteproduksjon, så vi
har laget et opplegg der de skal være
med på melking om morgenen hos
en lokal bonde. Vi starter klokka
fem med buss herfra, forteller Alessandro fra Ecotur.
Turisme og forskning
I nasjonalparkens besøkssenter for
ulv i tettstedet Civitella Alfadena, får
vi vite om ulvens biologi, rangordning, kroppsspråk, samt myter og
sannheter om ulvens farlighet.
Nasjonalparkmyndigheten organiserer også opplæringsprogrammer for unge og guidede turer for
turister. I tillegg er 150 stier merket
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med rødt, blått eller logoen til parken, en sittende marsikansk bjørn.
Gjennom forskningssenteret i
nasjonalparken, Centro Studi
Appenninici, blir observasjoner
foretatt av tilsynspersonell registrert. Ulike prosjekter som radiomerking av bjørn og bestandsregistrering av ulv, styres herfra. Her har
man funnet ut at den marsikanske
bjørnen spiser 80 prosent planteføde. Erfaringer med ulike type
radiomerking er gjort.
Nye utfordringer
Franco Tassi var direktør gjennom
nasjonalparkens beste periode. Mye
er utviklet under ham. I vår ble han
etter 32 år avsatt av sine egne. Regnskap og saldo stemte ikke. I proses-

sen fram til den økonomiske oversikten er gjenopprettet, er prosjekter
stanset. Hvorvidt folk må sies opp
eller andre innsparinger må foretas,
er usikkert.
Turisme innenfor et mål om
vern av natur vil allikevel fortsatt
være en kime til vekst. Store rovdyr,
hjortevilt, nydelig landskap og artsmangfold gir verdifulle inntekter til
lokalbefolkningen. Utfordringen
blir å holde seg innenfor naturens
tålegrense..
◆

Ulven foretrekker villsvin framfor
sau. Denne ulven ble tatt inn i dyreparken som liten og forkommen.
FOTO: SVEIN ARNE ORVIK

fakta

aldri har vært utryddet fra området.»

Nøkkeltall:
• 500 km2 nasjonalpark
derav 40 km2 reservat
• 150 merkede stier
• 74 pattedyrarter
• 44 arter av krypdyr og amﬁbier
• 4000 insektarter
• 24 tettsteder med
500-2500 innbyggere
• 2000 frivillige hvert år
• 800 km2 buffersone
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Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender

Les våre rapporter!

Skattefrie gaver
Gaver til Framtiden i våre hender gir skattefradrag for beløp inntil 6 000 kroner. Minstebeløp 500 kroner. Vi innrapporterer alle gaver over kroner 500 kroner til skattedirektoratet. I den forbindelse må vi oppgi ditt fulle personnummer for at du skal få skattefradraget. Ønsker du å gi et fast beløp, kan du bli fast giver ved å inngå en avtalegiroordning.
Du trekkes med et fast beløp, vanligvis 100 kroner per måned. Dette dekker medlemskontingent, abonnement og samtidig får du skattefritak.

NorWatch

Skattefrie gaver til FIFI

Du kan bli NorWatch fadder, og med det
gi en øremerket støtte med 100 kroner i
måneden. (gir også skattefradrag)

Støtte til Framtiden i våre henders forskningsinstitutt (FIFI) gir skattefradrag.
Beløp inntil 10.000 kroner gir fullt fradrag. Beløp over 10.000 kroner gir også
fullt fradrag, så lenge det ikke overstiger
ti prosent av alminnelig. Ligningsmyndighetene krever innrapportering av fullt
personnummer.

Testamentariske gaver
På grunn av formålet er Framtiden i våre
hender og vårt forskningsinstitutt fritatt
for arveavgift. De som ønsker å tilgodese
Framtiden i våre hender i sitt testamente
kan få juridisk bistand fra vår advokat.
Kontonummer:
FIVH 8200 01 22331
Norwatch 8200 01 57674
FIVHs forskningsinstitutt
8200 01 22323
Adresse: Fredensborgvn. 24 G,
0177 Oslo

Dersom du øsker å inngå en avtale
om avtalegiro, kontakt
Bjørn Juvkam, telefon: 22033155
e-post: bjorn.b.juvkam@ﬁvh.no
Informasjon: Øivind Løtveit
telefon: 22033150
e.post: ol@ﬁvh.no

I-hjelpa 2001
Kva Noreg tente på låge prisar på
utvalgte u-landsvarer i 2001
Av Arnstein Flatlandsmo
Også i 2001 fekk u-landa mindre betalt for det dei eksporterte,
medan i-landa sine varer steig i pris. Det er dette vi kallar
«i-hjelp».
Kor mykje tente kvar nordmann på det? Kven får eigentleg
mest hjelp: Dei fattige gjennom u-hjelp frå oss, eller vi gjennom ihjelp frå dei?

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

Økologisk utsyn 2002
Økologiske konsekvenser av Norges økonomiske
utvikling det siste året.
Av John Hille.

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

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

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

Oljemilliarder til miljøvennlig energi
Mens vi venter på eldrebølgen, kan oljefondet
redde verden.
Av John Hille.

Miljøskadelige subsidier 2002
Fra 1996-2002 bidro 500 millioner statlige kroner til
ødeleggelse av norsk skogsnatur.
Av Ingrid Bay og Arnstein Flatlandsmo.

Alle våre rapporter er gratis
tilgjengelig på internett.
Adresse: www.ﬁvh.no
Du kan også få tilsendt rapportene på
papir for kr. 50,- pr. stk.
Framtiden i våre hender, telefon:
22033150, faks: 22033155
e-post: ﬁvh@ﬁvh.no
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Nye bøker
Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker. Tips oss gjerne om gode bøker
enten på e-post: folkevett@ﬁvh.no, telefon 22033150 eller send et brev til
Folkevett/bøker, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo.

Bomber og bedrag

Fjorten om fattigdom

Ifølge Scott Ritter, amerikansk våpeninspektør
i Irak fra 1991-1998, har Irak verken biologiske eller kjernefysiske våpen. Det meste ble
destruert av våpeninspektører på 90-tallet, og
det de eventuelt skulle ha klart å gjemme
unna er «noe ubrukelig, harmløst kliss» –
bakterielle våpen de ﬁkk av USA på 80-tallet,
med en holdbarhet på fem-seks år. Dette hevder Ritter i intervjuet som danner stammen i
boken «Krigen mot Irak», skrevet av William
Rivers Pitt. Ritter, selv republikaner og Bushsympatisør ved presidentvalget i 2000, plukker på en overbevisende og lettfattelig måte
fra hverandre Bush-administrasjonens kronargumenter for et nytt angrep på Irak: Frykten for masseødeleggelsesvåpen og koblingen mellom Saddam Hussein og Al Qaida.
Videre belyses USAs sentrale rolle i regionen
de siste 50 årene, samt faren ved å rokke ved
den skjøre maktbalansen i Midt-østens hjerte.
Ritter advarer mot en konﬂikt som i hans øyne
kan bli gnisten som får den arabiske verden til
å eksplodere – noe som vil kunne ramme Vestens sentralnervesystem og endre så vel vår
bevegelses- som vår balanseevne. En særdeles interessant og høyaktuell bok!

Antallet absolutt fattige i verden har muligens falt noe, men fortsatt lever ﬂere hundre
millioner mennesker i nød, og ulikheten har
økt de siste årene, både i innad i land og mellom rike og fattige land. FN har satt seg som
mål å halvere antallet underernærte barn og
mennesker som lever i ekstrem fattigdom
innen 2015. Skal det ambisiøse målet nås,
må global fattigdomsbekjempelse gjøres til
en politisk prioritert sak av første klasse –
også i land som Norge. Denne boka er et lite,
men nødvendig bidrag. Fjorten forfattere skriver i ulike sjangere og med noe ulik kvalitet
om fattigdom. En av forfatterne, Morten
Andreas Strøknes, mener vi trenger en ny og
radikal plan for å få bukt med fattigdommen,
og går så langt som til å foreslå at rike land
«adopterer» hvert sitt afrikanske land. Et
kontroversielt og omdiskutert forslag som vi
mener det må være lov å legge fram i en så
viktig debatt. Artiklene spriker noe, men alt i
alt er dette noe å ta med seg. Boka er illustrert av den afrikanske avistegneren GADO.

sanksjonenes berettigelse gjennom et bombardement av ufattelige (men velfunderte)
fakta, foretar en grundig analyse av den
amerikanske ny-imperalismen og dens propagandaapparat, før han sveiper innom sitt
hjemland Australia og aboriginenes miserable kår. Spekulativt? Venstre-intellektuelle
krampetrekninger? Nei, mer enn som så, for
Pilger hamrer inn sine argumenter med sitater og tall fra ymse rapporter og intervjuer
som former et imponerende byggverk av troverdige kilder som bærer hans påstander. En
viktig bok i en tid der informasjonssamfunnet
har blitt en krigsarena.

Lunds språk er utfordrende, historien er kompleks og stadig stykket opp av lange ﬁlosoﬁske digresjoner. Dette er ikke en bok du
leser på bussen med et morgensløvt øye –
den krever ro, tid og fordypning – plei den vel
og la den vokse frem i sin fylde.

Tittel: Compromateria
Forfatter: Thure Erik Lund
Forlag: Aschehoug, 2002

Tittel: Verdens nye herskere
Forfatter: John Pilger
Forlag: Oktober Forlag, 2002

Boksiden er redigert av
Joakim Hammerlin

Stor litteratur fra
søppelhaugen
Tittel: Fattigdom
Redaktør: Vigdis Hjorth
Forlag: Samlaget, 2002
Tittel: Krigen mot Irak
Forfattere: William Rivers Pitt &
Scott Ritter
Forlag: Oktober Forlag, 2002

De nye herskerne
Kombiner en enorm kunnskapskapital med
et velkomponert kontaktnett, ﬁltrer dette
gjennom en skarpt blikk for sammenhenger
og en sjelden teft for det urene, og du får en
vaktbikkje som evner å grave akkurat der
urettferdigheten ligger i tykke lag. John Pilger
er journalistikkens gode samvittighet. Denne
boken inneholder ﬁre essays bundet av fellesnevneren Vestens overgrep. Pilger avdekker CIAs sentrale bakrolle i Suhartos blodige
maktovertagelse i Indonesia, knuser Irak-

Siden Thure Erik Lund mottok Vesaas’ debutantpris for boken «Tanger», har han gang på
gang bekreftet sin posisjon som et nyskapende kjernekraftverk innen norsk samtidslitteratur. «Compromateria» er historien om
en eneboeraktig forfatter som lever på en
søppeldynge. Hans eksistens er bundet av ett
prosjekt: Å skape bøker av samfunnets etterlatenskaper. Han går bakenfor ordene, speilvender dem i gamle settekasser, som senere
sauses inn med sverte fra smeltede bildekk
og trykkes på papir av banket strå, før dette
så limes sammen med istykkerkokte dyreskrotter og bindes inn med garvet skinn fra
døde hunder. På utsiden av søppeldyngen er
«Compromateria» – et fascistoid fremtidsscenario av et samfunnssystem, bygget på
informasjonsteknologi og biologi – underforstått: vår samtid sett i et skrekkperspektiv.
F O L K E V E T T n r. 1 • 2003

35

7983_30-40

14.02.03

12:36

Side 36

debatt

Når får får svi
I følge en utredning John Hille har foretatt for Framtiden i våre hender er sauen mindre miljøvennlig enn vi trodde. Hilles
beregninger viser at produksjon av én kilo fårekjøtt i Norge krever nesten like mye kraftfór og omtrent ﬁre ganger så mye
dyrket jord, kunstgjødsel og drivstoff som produksjon av én kilo svinekjøtt. Det krever også over tre ganger så mye kapital
i form av bygninger og maskiner og vel så mye sprøyemiddel, skal vi tro Hille. Beregningene er foretatt ut fra norske forhold. Folkevett har fått mange reaksjoner på utredningen og bringer her noen utdrag fra de innleggene vi har fått:

Galt og riktig om sau og gris

Tull om sau

Nyttårshelsing frå distrikts-Norge

I desember kom utspillet fra Framtiden i Våre
Hender om at gris krever mindre ressurser per
enhet kjøtt en sau. Bakgrunnen var en analyse
utarbeidet av forsker John Hille, som har foretatt
en beregning på grunnlag av Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) sine
«Driftsgranskinger». Men NILFs granskinger har
som oppgave å vise det totale økonomiske resultat ved ulike driftsopplegg. De bakenforliggende
regnskaper er ikke ført så detaljert at materialet er
egnet til å vise ressursinnsatsen per produsert
enhet.
Hvis forsker Hille hadde tatt kontakt med oss
før han utarbeidet analysen, ville han kunnet fått
materiale fra våre «Referansebruksberegninger»
hvor vi har langt mer detaljerte beregninger over
ressursbruken i de ulike produksjoner.
John Hilles beregninger viser et for høyt ressursforbruk ved produksjon av sauekjøtt i forhold til svinekjøtt. Likevel er konklusjonen om at
svinekjøttproduksjonen er mer effektiv enn sauekjøttproduksjonen riktig. Men det er ingen nyhet.
Det sier seg selv at et dyreslag som får mellom 20
og 25 avkom per år, må bli mer effektivt enn et
som bare får 1,5 til 2 avkom i året. Når gris i tillegg når en slaktevekt som er 3 til 4 ganger høyere
enn lam i løpet av samme tid, ytterligere forsterkes ressurseffektiviteten.
Noe av forskjellen effektivitet har sin forklaring i politiske beslutninger som ble fattet på 50tallet, hvor korn og kraftfôrkrevende produksjoner ble kanalisert til ﬂatbygdene, mens grovfôr og
grovfôretende husdyrslag i stor grad skulle forbeholdes dal- og fjellbygder. Denne geograﬁske
ugjevnbyrdigheten tilsier en høyst ulik ressursbruk selv ved samme dyreslag.
I FIVH og Hilles analyse er det også lagt vekt
på utslipp av klimagasser fra de ulike husdyrslag.
Her tror jeg vi skal være uhyre forsiktig med å
trekke konklusjoner i den ene eller andre retning.
Vitenskapen har kommet veldig kort og mange
spørsmål står ubesvart.

Er De gått heilt frå vettet? Ja, klart sauen treng
meir areal. Berre slepp grisene ut på dei same areala sauene går. Kortslutning nr 2: det er veldig få
som gir sauene så mykje kraftfor som artikkelen
tar utgangspunkt i. Jordbruk passar best for dei
som har greie på det i praksis, ikkje for skrivebordsteoretikarar. Eg har ingen problem med å
ﬁnna kompetente folk som kan argumentera i
grus artikkelen til denne Hille, som De ikkje eingong torer presentera bakgrunnen til.

Det går med ﬂeire forenheter for å produsere eitt
kilo lammekjøtt enn svinekjøtt, men når det hevdes at sauen krev like mykje kraftfor som grisen
for å produsere eit kilo kjøtt, så er dere langt ute
på viddene. Lammekjøtt er det ypperste som ﬁnnes av økologisk produsert kjøtt her i landet. Det
er produsert på billig skogs/fjellbeite som ikkje
har noko anna alternativ utnytting.

Knut Heie
Statskonsulent i landbruksøkonomi
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Ingebrigt Garberg

Fartein Haga

Grisen fortsatt «ålreitest»
Hurra for jorden
Ideologisk sett så skulle vi mennesker levd nakne
samme i Afrika og bare forsynt oss fra trærne og
markens grøde. Ellers vil jeg nevne at jeg i god
Fremtiden i Våre hender-ånd, har oppfordret
mine nærmeste til å gå foran som gode eksempler
med å holde på pusten for ikke å slippe ut for mye
forurensende karbondioksid. Er ikke det bra,
øyner jeg et mulig medlemskap i foreningen?
Øystein Solem

Sauen – verdens mest ålreite dyr!
Det er riktig at sauen trenger store arealer til beite.
Den kan ikke gå og tråkke og ete i sin egen møkk,
det fører til sykdommer og møkkasmak på kjøttet. Men er det noe vi har nok av så er det utmarksbeiter (hvis ikke ulven må ha alt), og sauen kan
utnytte de mest karrige beiter; villgras, urter, røtter, knoller, kvister, lauv, lyng, mose og bark. Fra
denne menyen av «verdiløse materaler» produserer sauen «verdens beste kjøtt – kjøttet som har
krydra seg sjøl» (Arne Brimi). En voksen søye produserer ca. 40 kilo lammekjøtt pr. sesong, stort
sett uten kraftfor eller gjødsel, bare på morsmelk
og beitegras. Verdens sunneste kjøtt. Slå den!
Åslaug Åsali

Det er og blir en myte at norske sauer lever nesten
bare av utmarksbeite. De spiser store mengder
kraftfôr, og store mengder gras fra dyrka jord
som i snitt blir gjødsla nesten like sterkt med
kunstgjødsel som grisebøndenes kornåkre. Visst
ﬁnnes det sauebønder som driver økologisk, og
teoretisk kunne en produsere sauekjøtt – men
langt mindre mengder enn i dag – bare på
utmarksressurser. Til gjengjeld ﬁnnes det også
grisebønder som driver økologisk, og en kan produsere svinekjøtt – men langt mindre mengder
enn i dag – bare på matavfall.
Av innleggene her er Knut Heies det mest saklige, selv om ikke at er like velfundert. Det er
mulig, men ikke opplagt, at han har rett i at jeg
hadde fått mer presise tall ved å bruke Referansebruksberegningene heller enn Driftsgranskingene. De førstnevnte bygger nettopp på Driftsgranskingene, og er dermed et skritt lenger unna
empirien, selv om beregningene kan være fornuftige.
Det største problemet med begge kildene er at
de angir ressursbruken i kroner. For å regne om
til mengder må en anta noe om priser. Én av de to
vektigste innvendingene jeg har fått mot rapporten er at prisene på kraftfôr som jeg brukte for å
beregne kraftfôrforbruket i saueholdet nok var
for lave. Dette fordi mange sauebønder ikke oppnår mengderabatter. Jeg kan derfor ha overvurdert forbruket med opptil 15 %. Dette har likevel
liten innvirkning på det totale forbruket av jord,
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«Jordbruk passar best for dei som har greie på det
i praksis, ikkje for skrivebordsteoretikarar.»

kunstgjødsel, kapital eller drivstoff
per kg sauekjøtt, da det meste av alt
dette knytter seg til gras- og ikke kraftfôrproduksjonen. -Den andre innvendingen er at drivstofforbruket både på
grise- og sauebruk påvirkes av kjøring
i skog bøndene måtte ha. Grisebønder
på Østlandet og i Trøndelag har
gjerne mer skog enn sauebønder på
Vestlandet eller i Nord-Norge, men
grisebøndene produserer også mer
kjøtt. Det kan tenkes at denne faktoren har trukket drivstofforbruket per
kg sauekjøtt noe mer opp enn forbruket per kg svinekjøtt.
Den «geograﬁske ujevnbyrdigheten» er slett ikke så stor som Heie gir
inntrykk av. Sauebrukene hadde ikke
kommet så mye bedre ut om de hadde
ligget på det sentrale Østlandet. Grasavlingene er ofte vel så store på Vestlandet grunnet mer nedbør. Gjen-

nomsnittlig avling av eng til slått i
2001 var for eksempel i Østfold 639
kg per mål, i Rogaland – landets fremste sauefylke – 724 kg, i Sogn og Fjordane 671 kg, i Nordland 412 kg.
Det er ingen vitenskapelig uenighet om at drøvtyggere slipper ut
metan eller at dette er en sterk klimagass. Utslippene fra storfe og sauer i
Norge svarer i så måte til om lag 40 %
av CO2-utslippene fra den norske personbilparken.
John Hille
forsker (og tidligere landbruksarbeider)
(Alle innleggene er forkortet. Red. anm.)

Les hele utredningen
«Får og svin – hvem er mest ålreit?»
på www.ﬁvh.no
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Verv medlemmer
til Framtiden i våre hender !
Vi har attraktive premier for deg som verver medlemmer til Framtiden i våre hender. Fyll ut navn på personer du verver på kupongen under, eller
bruk verveskjema på vår hjemmeside www.ﬁvh.no. Vi sender ut medlemsgiro, og når den er betalt sender vi deg vervepremien. – Lykke til, og takk
for at du hjelper oss med å øke medlemstallet!

Dette er våre vervepremier:
Antall vervet

vervepremie (velg én premie)

1 person

Bok: Naomi Klein «No Logo»,

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

Ullpledd naturfarget

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

Hasle kajakk
– 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)
S = Studentmedlem kr. 100 (ord kr 190)

Mitt navn
Postnr./sted

L = Lavinntektsmedlem kr. 100 (ord kr 190)
A = Abonnement kr. 185 (ord kr 255)

Adresse
e-post

Framtiden i våre hender
Soﬁenberg postkontor
0506 Oslo

7983_30-40

14.02.03

12:41

Side 39

19671

ﬁnne sammen

197
19

Fra og med 2003 er annonser på «ﬁnne sammen» gratis. 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, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo. Vi forbeholder oss retten til å
rette/forkorte innleggene.

Søker kvinne
Jeg er en lesbisk kvinne på 39 år, som ønsker å ﬁnne ei å
dele framtida med. Håper du er åpen, ærlig, tolerant, og
at du setter pris på å få og gi nærhet fysisk og psykisk.
Jeg liker å lese, gå turer (inkludert skiturer), kinobesøk og
gode samtaler. Jeg synes det er viktig med genuin respekt

1978

197
1967
retrospektiv

for alt levende, både mennesker og dyr. Du bør være seriøs
uten å være selvhøytidelig. Fint hvis du sans for humor og
godt humør!

– Nordmenn lider av hyttesyke.
Alle må skaffe seg hytte, som
man bruker bare en måned per. år! Og den norske
nabo-syken! Konkurransen med naboen, det at
nordmenn må ha det naboen har, uansett om
man trenger det eller ei. Dette er Norge anno
1982, sett med inderen Amalendu Guhas øyne.

1982

B.m. “Oslo-området”

Innspill:

«Indisk forsker i Groruddalen»
– Fra Folkevett nr 3/82

Ja eller nei til EU?
Da landsmøtet i Framtiden i våre hender i 1994
vedtok å si nei til EU, var det få som lettet på
øyenbrynene. I dag har imidlertid mediene satt
EU-spørsmålet på dagsorden igjen.
tekst KOSMOS BISWOKARMA

Selv om nye meningsmålinger tyder på at folk
ﬂest nå har et mer positivt syn på EU, ser ikke
Framtiden i våre hender et påtrengende behov
for å behandle saken på nytt.
– Vi sa nei til medlemskap i 1994, og vi har
ikke endret posisjon etter dette, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender publiserte nylig en
rapport om EUs innvirkning på norsk miljøarbeid. Den viste at mellom åtti og nitti prosent av
norsk miljølovgivning kommer fra EU, men at
norske myndigheter ikke benytter seg av de
mulighetene de har til å lage strengere miljøregler. I tillegg har ikke norske politikere mulighet

Redaktør:
Arne Storrønningen
arnes@ﬁvh.no

Redaksjonssekretær/
deskleder:
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.

til å delta når lovene lages. Det er knapt noen
debatt knyttet til hva som blir diskutert i EUhovedkvarteret i Brussel.
– Debatten her hjemme starter først etter at vi
har fått direktivene fra EU. I en ideell verden ville
vi debattert sakene før direktivene ble vedtatt,
slik at vi kunne gitt vår mening om spørsmålet.
Hermstad mener likevel at EØS-avtalen, signert 1. januar 1994, har noen positive sider for
norske miljøregler.
– Mulighetene for å bruke den kapasiteten EU
har innenfor miljøsektoren gir for eksempel
Norge visse fordeler i forhold til miljølovgivning.
Og generelt har EU bidratt til å skjerpe norske
miljøkrav. Men samtidig har vi passivt implementert lovene som har kommet fra Brussel, sier
Hermstad.
Rapporten handler ikke om norsk EU-medlemskap, og Framtiden i våre henderser ikke et
umiddelbart behov for å føre debatten om et
eventuelt EU-medlemskap videre før dette blir et
reelt tema.
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– Menneskene kommer til å
miste sin selvstendighet og hele
verden blir ensrettet! Det blir resultatet om bruken
av datateknikk sprer seg enda mer, og det gjør
den om vi ikke hindrer det.

1981

Dataingeniør og prof. Joseph Weisenbaum
«– Jeg er redd datamaskinene»
– Fra Folkevett nr 1/81
Erik Dammann er observert i
Nordmarka. Det vakte stor
bestyrtelse blant andre frisksportere da Dammann
bestilte wienerbrød på Skjennungstua. Hvor
hadde han gjort av grovbrødet med mysost?
Bedre ble det ikke ved at Dammanns ski viste seg
å være av typen glassﬁber. Vi, folkemeningen, vil
neppe godta unnskyldningen hans om at han har
fått dem av en venn som erstatning for treskiene
som brakk. Nei, skal man være alternativ så skal
man være alternativ – koste hva det koste vil.

1982

Frilansfotograf:
Kristin Fagerlid
kristinf@ﬁvh.no

Folkevett/FIVH
Fredensborgveien 24 G
0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50
fax: 22 03 31 51
e-post: folkevett@ﬁvh.no
www.folkevett.no

«Rødvin og wienerbrød»
– Fra Folkevett nr 3/82

Journalist:
Kosmos Biswokarma
kosmos@ﬁvh.no

Graﬁsk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@milli.no

Folkevett er tilsluttet Fagpressens
redaktørplakat.

F O L K E V E T T n r. 1 • 2003

39

7983_30-40

14.02.03

12:41

Side 40

,!7HA3D2-igfa e!:k;L

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.

«Hvis nåtidens mennesker fortsetter sin åpenlyse ﬂørt med krig,
vil de lykkes i å omskape sitt jordiske bosted til et inferno
som ikke engang Dante kunne ha forestilt seg»
Martin Luther King

