7992_01-07

28.03.03

13:10

Side 1

Magasin for miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet

Utgis av Framtiden i våre hender (FIVH) 25. ÅRGANG

NR. 2 2003 KR 35,–
.

«gutt ungen»

Janyam lurer Bankoks sex-maﬁa

I Carls hage

7992_01-07

28.03.03

13:10

Side 2

7992_01-07

28.03.03

13:10

Side 3

7992_01-07

28.03.03

Nr.2

12:51

Side 4

Innhold

2003

Tema: Det var en gang en by
6
Sårbar idyll
18 I Carls hage
20 En vei ut av Patpong
24 Musikalsk dannelse
28 Med naturen som medisinskap
32 Bitre bønner

«Den frigjorte atomkraft har
forandret alt, bare ikke våre egen
tenkemåte. Å gjøre noe med
denne nye trusselen er blitt vår
tids mest påtrengende oppgave»
Albert Einstein

Fast stoff
8
Kommentar
9
Ulvetider
26 Idébanken
35 Debatt
36 Nye bøker
37 Nett og nytt
39 Finne sammen
39 Retrospektiv

leder
For klodens skyld
Krigen i Midtøsten har på nytt satt temaet masseødeleggelsesvåpen på dagsorden. I store deler av verden har fredsbevegelsen fått ny vind i seilene, men
det nye fredsengasjementet er sårbart og kan fort forsvinne i angstbølgene
som vil følge i kjølvannet av mulige nye terrorhandlinger.
Kampen mot masseødeleggelsesvåpnene handler ikke bare om avvæpning av røverstater og despoter. Atomnasjoner som USA, Russland, Israel,
India, Pakistan, Frankrike, Kina og Storbritannia medvirker i høy grad til å
opprettholde muligheten for atomkatastrofer som kjernevåpnene representerer.
Trusselen om atomkatastrofe – og miljøødeleggelser er kompliserte og
sammensatte og kan trolig bare begrenses gjennom samarbeidende og sterke folkelige og politiske bevegelser i både fattige og rike land. I en slik kamp
bør de gamle, nærmest atskilte saksområdene som miljø, naturvern, solidaritet- og fredsarbeid i større grad ﬂyte over i hverandre – fordi det dypest sett
handler om det samme: nemlig bekjempelse av fattigdom og beskyttelse av
livet og livsmangfoldet på kloden.
Det er også viktig å peke på det særlige ansvaret som den norske regjeringen har for å trekke oljefondets investeringer ut av atomvåpenproduksjon. NorWatch, Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør,
avslørte nylig at oljefondet har betydelige investeringer i atomvåpenindustrien og at disse investeringene økte med førti prosent i 2002. For øyeblikket eier den norske stat aksjer for over 430 millioner kroner i slike selskap.
Det er liten grunn til å tro at den norske regjeringen ﬁnner særlig støtte
i egen befolkning for å opprettholde investeringene i atomindustrien. Den
siste store undersøkelsen fra 1998 viste at et overveldende ﬂertall, over nitti
prosent, på tvers av partipolitiske skillelinjer, vil at regjeringen aktivt skal
arbeide for å få til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
Her har regjeringen en gyllen sjanse til å vise i praksis at hensynet til fred
og nedrustning kommer foran kortsiktige økonomiske interesser som ligger bak de taktiske investeringer oljefondets forvaltere har foretatt på vegne
av det norske folk.

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør

Den 6. august hvert eneste år er elvene i Hiroshima fulle av
papirlykter med lys i. På lyktene står navnene til dem som
omkom. Tegningen er hentet fra barneboka «Lynet over
Hiroshima», laget av Toshi Maruki.
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Mange frykter de langsiktige konsekvensene av miljøkatastrofen som oppstod da oljetankeren Erika havarerte utenfor den franske Atlanterhavskysten i 1999.

Sårbar idyll
Miljøkonsekvensene etter Erika-katastrofen for snaue tre år siden var svært omfattende,
og kan vise seg å bli enda mer alvorlige enn man tidligere har antatt.
Imens er det «business as usual» for oljetankerne.
tekst og foto VEMUND VENN

Først om fem til ti år vil vi helt sikkert få vite om Erika-oljen har ført
til forandringer i arvestoffene hos
ﬁsk og skalldyr. Likevel konkluderer
franske biologer med at en ny oljekatastrofe bokstavelig talt blir den
siste olje for enkelte arter i det rike
artsmangfoldet langs den franske
Atlanterhavskysten. Tunﬁsken er en
av de marine artene som lever på toppen av næringskjeden i det forgiftede
havmiljøet. Det er ennå for tidlig å si
om den populære matﬁsken har for
høye giftkonsentrasjoner.
Katastrofen
Den 12.desember 1999 går råoljetankeren Erika ned i to deler mellom stormbølgene utenfor den fran6
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ske Atlanterhavskysten. Den ﬁre
hundre kilometer lange kyststripen
mellom Nantes og Brest tilgrises av
20 000 tonn olje som Erika fraktet
for oljeselskapet TotalFina. Ned
med den tjue år gamle tankeren går
også 10 000 tonn råolje som i månedene som kommer skylles i land.
Den franske marine klarer med nød
og neppe å redde det indiske mannskapet.
Ragnarokket dreper i løpet av
julehøytiden 55.000 sjøfugler. Det er
ﬂest smålom, lunder, lomvier, havsuler og sildemåker som fanges og
kveles i det sorte, seigﬂytende klisset.
Fuglene er så innsmurte at ornitologene har problemer med å bedrive
artsbestemmelse. På de provisoriske

hjelpestasjonene på skoler og i idrettshaller har frivillige hendene fulle.
Slitne fuglelivreddere vasker innsiden av nebb, tvangsfôrer, smører
fett på tørre bein, desinﬁserer øyne,
spyler og skrubber fjær etter fjær.
For de ﬂeste fuglene er det for sent.
Av ren barmhjertighet vrir fugleentusiaster halsen om på gispende
oljestenkte sjøfugler. Det er de minste, det vil si fremtidens hekkefugler,
som er verst rammet. Den franske
fuglevernorganisasjonen LPO, mener
vi nå for alvor vil merke det «babykræsjet» som Erika skapte.
Avfallsproblem
52,7 prosent av råoljen inneholder
kreftfremkallende stoffer. Franske

forskere hevder at råoljen på kort
sikt er mindre forurensende enn
bensin og diesel. Blir den derimot
liggende på land eller driver til havs
vil den til slutt bare inneholde ikkefordampbare stoffer som forskerne
betegner som svært farlige.
Bevæpnet med spade, hakker og
bøtter samlet tusenvis av frivillige
over 250.000 tonn med oljeskadet
materiale – en illeluktende cocktail
av døde fugler, råtne alger, forurenset sand og olje. Det miljøfarlige
avfallet lagres fortsatt provisorisk og
er etter hvert blitt en varm potet for
franske myndigheter. Politikerne er
enige om at avfallet stinker og at det
forurenser, men ingen vet hvor de
skal gjøre av miljøbomben.
Politisk tabbe
Da den første oljen kommer drivende, er den franske miljøvernministeren, Dominique Voynet fra De
Grønne, på juleferie på Mauritius.
Hun nøler med å bytte ut palmesus
med forblåste bretonske strender.
Ikke før første juledag streifer en solbrun statsråd i helikopter over de
frivillige som svetter inne i science
ﬁction-lignende beskyttelsesdrakter
– mens de endevender hver centimeter av strandsonen. Etterpå uttaler
hun til et fulltallig fransk presse-
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kommer det ikke vann ut av kranene i
Tegucigalpa. Det er ikke uvanlig at både
husholdninger og bedrifter mangler vann i
flere dager på rad, sier honduranske Ethel
Maradiaga.

Kilde: IPS

korps «Jeg er ennå ikke overbevist
om at det dreier seg om en økologisk katastrofe».
Akkurat den setningen gjorde
brått slutt på hennes politiske karriere. Etterpå måtte hun stå skolerett for rasende miljøvernere og på
President Chiracs kontor. Mang en
fransk avisredaktør har i ettertid
lurt på hvem som egentlig hadde
briefet miljøvernministeren. Var det
kanskje toppsjefen i TotalFina France, Thierry Desmarest som har åpne
dører inn til maktens korridorer?
Unngått for 0,7 øre?
Jakt på rovfugl bøtelegges i Frankrike med tusen euro per fugl. Oljen
til TotalFina tok livet av 100.000
fugler, uten at oljegiganten har
gjort opp for seg. Jo mer oljesøl frivillige samler opp, jo mindre blir
utgiftene for forurenseren. TotalFina nøyde seg med å sende én representant som var frivillig for én dag.
Enkelte hevder at en prisøkning
på 0,7 øre for en liter bensin kunne
ha forhindret Erika-katastrofen, og
at toppleder Thierry Desmarest
dermed kunne ha tatt seg råd til en
moderne dobbeltskroget tankbåt
med fransk mannskap som er vant
til rasende vinterstormer. Tankskipet Erika hadde en eierstruktur som
innbefattet ﬂere skatteparadis, men
var i så dårlig stand at få selskaper
ville ha latt tankeren frakte olje.
Smuler til Erika-ofre
Erstatningsoppgjøret etter Erika
har fått en alvorlig slagside. Østersdyrkere beskylder det internasjonale oljeskadefondet (International
Oil Pollition Compensation
Funds), for å minimalisere skadene.
120 oljeulykker på tredve år har
tappet fondskassen til de åtti medlemslandene for nesten fem milliarder kroner.
Foreløpig siste akt i Erika-tragedien ﬁnner sted i april. Da møtes
IOPCs eksperter og erstatningshungrige oljeofre ansikt til ansikt i
det franske rettsapparatet.
◆

FNs generalsekretær Koﬁ Annan
advarer mot sultkatastrofen som
truer inntil tredve millioner mennesker i store deler av Afrika.

Max Havelaar økte omsetningen
drastisk i fjor.

FOTO: REUTERS

Mer rettferdig kaffe
Glemmer sulten
FNs generalsekretær Koﬁ Annen hevder at
den globale aidskatastrofen i løpet av året
kommer til å koste mange ﬂere menneskeliv
enn det en krig i Irak vil kunne gjøre, og
påpeker samtidig at opp mot tredve millioner mennesker trues av sult på Afrikas horn
og i det sørlige Afrika.
FNs sendebud for aids i Afrika, Stephen
Lewis, mener at den pågående aidskatastrofen må stoppes, samtidig som de som
«med sykelig ro» står rolige og beskuer
katastrofen, bør holdes ansvarlige.
– Det kan komme en dag da vi i fredstid holder tribunaler for å håndtere denne
særskilte formen for brudd på menneskerettighetene, sier Lewis.

Kilde: IPS

Forurensede elver, som her i Costa
Rica, ødelegger befolkningens tilgang til rent drikkevann.
FOTO: REUTERS

Vannmangel i MellomAmerika
Forurensning og problemer med distribusjon
av vann har ført til vannmangel i MellomAmerika, en region som egentlig er rik på
vannressurser. Omkring femten av de 36
millioner innbyggerne i de sju sentral-amerikanske statene, mangler i dag tilgang til rent
vann og avløpssystemer, et problem som
bare har økt de siste årene.
De skitne elvene gjør de fattige sårbare for sykdommer, og bidrar dermed til at
fattigdommen i området består.
– Vi har aldri manglet vann før, men nå

Ngoni, en seks år gammel hivsmittet gutt, får mat av moren sin.
Kenya satser offensivt for å unngå
at barn blir født med smitten.
FOTO: REUTERS

Gratis medisin til hiv-positive
Regjeringen i Kenya gir nå gratis medisin til
alle hiv-positive kvinner som føder barn, for
å hindre at viruset overføres til de nyfødte. I
den industrialiserte delen av verden har man
nesten lyktes i å eliminere risikoen for at hivviruset skal overføres til barn ved fødselen
på denne måten, men for landene sør for
Sahara er dette fortsatt en enorm utfordring.
Hvert år smittes rundt 50.000 kenyanske
barn av hiv i forbindelse med fødselen. Halvparten av dem kunne vært friske, dersom de
og deres mødre hadde fått medisinen Nevirapin ved forløsningen. I en del land har
Nevirapin minsket risikoen for overføring av
smitte til de nyfødte til fem prosent. Problemet er at de ﬂeste hiv-smittede i landet
vegrer seg for å ta hiv-testen fordi en positiv
prøve vil kunne føles som en dødsdom.

Kilde: IPS

Forbyr omskjæring av
kvinner
Kvinnelig omskjæring utføres fortsatt i 28
afrikanske land. I ﬂere av disse, blant annet
i Egypt, har lover og kampanjer ført til at
inngrepene er blitt kraftig redusert. Det lille
vest-afrikanske landet Benin med sine 6,4
millioner innbyggere har, som det siste landet i denne regionen, nå vedtatt lovforbud
mot kvinnelig omskjæring. Motstandere av
omskjæring i Benin gleder seg over forbudet, men mener at den virkelig store utfordringen blir å øke bevisstheten blant vanlige
folk, slik at loven blir fulgt opp i praksis.

Kilde: IPS

Salget av rettferdig kaffe økte med nesten
tretti prosent fra 2001 til 2002. Totalt ble
det solgt nesten 250 tonn Max Havelaarmerket kaffe i Norge i fjor.
Te-salget vokser enda mer. Økningen
var på hele 67 prosent i forhold til 2001,
oppgir Max Havelaar i sitt nyhetsbrev.
Stadig flere organisasjoner og institusjoner går også over til å bruke varer merket med Max Havelaar. Stortinget er blant
de siste på listen. Der ble rettferdig handlet
kaffe lansert i restaurantene den 1. februar i år.

Kilde: Vårt land

Mayakulturens fall har vært en
gåte for arkeologer og forskere.
Nå hevder man å ha funnet løsningen. FOTO: REUTERS

Mayagåten løst?
Tre sveitsiske forskere mener nå å ha funnet
ut hvorfor Mayariket falt. I dets storhetstid
bodde femten millioner mayaer på Yucatánhalvøya i Mexico.To hundre år senere var hele
den soﬁstikerte sivilisasjonen bukket under.
Forskerne har funnet ut at 800-tallet
var preget av enorm tørke. Og at mayafolket etter all sannsynlighet ble rammet av
tørkekatastrofer i 810, 860 og 910 e.Kr.
– Uansett hva som brakte det avanserte samfunnet i kne, var nok grunnene
mange og sammenﬁltrede. Overbefolkning
og problemer med miljø og økonomi var
også viktige faktorer, sier Jeremy Sabloff fra
University of Pennsylvania til New Scientist.

Kilde: www.forskning.no

Redigert av Margunn Grønn og
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Guri Tajet er
prosjektmedarbeider i Framtden
i våre hender og
har blant annet
ansvar for Aksjonen
For Riktige Priser.
(FRP).

Den økologiske sannheten
«sosialismen kollapset fordi den ikke lot prisene fortelle den økonomiske sannheten, men
kapitalismen kan komme til å kollapse fordi den
ikke lar prisene fortelle den økologiske sannheten», uttalte en gang Øystein Dahle, forhenværende viseadministrerende direktør i Esso Norge
AS. Om han hadde prisene på bensin i tankene
vites ikke, men han var inne på noe vesentlig. For
dagens priser på varer og tjenester reﬂekterer i
liten grad om produktene er økologisk ønskelige
eller ikke. Det er sjelden slik at det er lønnsomt å
leve miljøvennlig og dyrt å forurense. Tvert imot
sparer du ofte penger dersom du velger lite miljøvennlige løsninger.
I 1998 dundret orkanen Mitch over det fattige
latin-amerikanske landet Honduras, og satte landets økonomi ti til femten år tilbake i tid. Det er
bred enighet om at mer ustabilt vær med ﬂommer
og orkaner hovedsakelig skyldes den enorme
mengden drivhusgasser Vesten har sluppet ut
siden den industrielle revolusjon. Drivhuseffekten er med andre ord forårsaket av rike land, men
har størst konsekvenser for de fattigste landene.
Det kan ikke være slik at honduranere, andre
fattige og framtidige generasjoner må betale for
vårt miljøskadelige forbruk. Derfor må vi i Vesten
8
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ﬁnne løsninger som kan forhindre drivhuseffekten og andre miljøproblemer. Det enkleste politiske grepet for å påvirke forbruket i bærekraftig
retning, er å endre prisforholdet mellom ulike
varer og tjenester – gjennom «grønne» avgifter. Vi
må kort sagt begynne å betale en pris som forteller den økologiske sannheten. Da vil ﬂyprisene bli
så høy at de færreste av oss vil prioritere å dra på
helgeshopping til London, mens alle har råd til en
bedre middag (med økologisk rødvin) på Bagatelle.
Samme skattetrykk
Den regjeringsoppnevnte «Grønn skattekommisjon» foreslo i 1996 en «ny» økonomi som bygger
på prinsippet om at prisene skal fortelle den økologiske sannheten. Kommisjonen foreslo å vri
skattebyrden fra skatt på arbeid (gjennom for
eksempel redusert arbeidsgiveravgift) til
skatt/avgifter på lite miljøvennlig forbruk uten å
øke det totale skatte- og avgiftstrykket. Det skulle gi en dobbelt gevinst: Flere arbeidsplasser fordi
effektiviteten i økonomien ville øke, og et bedre
miljø. Samlet sett skulle altså ikke vi nordmenn
betale mer i skatt. Men derimot skulle det skje
noen forskyvninger i skattebetalingen til fordel
for forbrukere og næringsliv som oppførte seg

miljømessig klokt. De som ikke tok miljøhensyn
ville måtte betale mer i skatt – etter prinsippet om
at den som forurenser betaler.
«Grønn skattekommisjon» ﬁkk ikke gjennomslag, og i dag kommer en mindre del av statens inntekter fra grønne skatter og avgifter enn i
1994 – før «Grønn skattekommisjon» kom med
sine anbefalinger.
Konkurranseevnen bevares
«Å satse på grønne skatter er særnorskt, og så
lenge våre handelspartnere ikke går inn for en
grønn skattereform taper vi konkurranseevne».
Dette var essensen i innvendingene mot en grønn
skattereform. Det stemte at Norge var relativt tidlig ute med å innføre en CO2-avgift på deler av
industrien. Men nå er ikke grønne skatter og
avgifter noe særnorsk fenomen lenger. Tvert imot
har mange land gått forbi Norge, selv om ﬁnansminister Foss ikke har merket seg dette. Han
uttalte nylig på en konferanse om bærekraftig
utvikling at Norge ligger i front i OECD-området
når det gjelder andelen grønne skatter og avgifter
i forhold til BNP. I saker som opptar Foss, er det
nærliggende å tro at han leser sine kilder nøyere,
for OECD-kilden han henviste til, viser nemlig at
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«Vi må kort sagt begynne å betale en

av
Steinar Lem

pris som forteller den økologiske
sannheten. Da vil ﬂyprisene bli så høye
at de færreste av oss vil prioritere
å dra på helgeshopping til London,

Verden forandrer seg

mens alle har råd til en bedre middag
på en ﬁn restaurant.»

illustrasjon:
anette saugestad helland/dipP

andelen grønne skatter og avgifter i forhold til BNP var høyere i både Danmark,
Finland, Island, Sør-Korea, Nederland,
Portugal, Tyrkia og Storbritannia.
At vi er tidligere ute enn våre handelspartnere, burde uansett ikke være noe
argument. De ﬂeste studier, basert på
makroøkonomiske modeller, viser at en
grønn skatteomlegging vil skape arbeidsplasser, fordi de grønne skatteinntektene
kan benyttes til å redusere andre skatter og
avgifter, slik som for eksempel arbeidsgiveravgiften. Det vil gi et mer effektivt skattesystem. I tillegg vil markedet på grunn av
økte priser på ikke-miljøvennlig adferd i
stigende grad etterspørre energieffektive
og miljøvennlige varer. Eksempler på
næringer som kommer til å «vinne» i et
slikt marked er industri som jobber med
fornybar energiproduksjon, industri som
fremstiller produkter uten skadelige kjemiske stoffer og med lavt forbruk av knappe ressurser og industri som fremstiller
miljøprogressive varer som isoleringsprodukter, energieffektive pumper, etc.
Men en dreining mot mer bærekraftig

Nye allianser

produksjon og forbruk, vil også skape
noen «tapere». Når Norge ikke ﬁkk gjennomført en grønn skattereform, var det
nettopp fordi potensielle «tapere», som
den mektige kraftkrevende industrien,
protesterte, mens «vinnerne», framtidige
generasjoner og til og med industrier vi
ikke vet om i dag, naturlig nok ikke klarte
å markere seg. Selv om det kan identiﬁseres enkelte tapere, må ikke dette føre til
handlingslammelse. Det er mulig å lage
ulike kompensasjonsordninger – både for
utsatt industri og for lavinntektshusholdninger. Men alle kan ikke, og skal heller
ikke, kompenseres. Når målet er å påvirke
næringsstrukturen og forbruksmønsteret
til å gå i en mer miljøvennlig retning, sier
det seg selv at forurensende forbruk og
produksjon ikke skal kompenseres.
Det nytter
Priser har mye å si for forbruket. Det så vi i
forbindelse med strømkrisen i vinter. Prisene gikk opp og forbruket ned. I 2001 ble
avgiften på bensin redusert med en krone,
folk kjørte mer enn noen gang tidligere og
CO2-utslippene fra veitraﬁkk økte med
sju prosent. Samme år økte prisen på ﬂyreiser med seksten prosent, og innenriks
ﬂytraﬁkk gikk ned med ﬁre prosent. Det er
selvsagt andre elementer som spiller inn
for økt eller redusert forbruk av varer og
tjenester, men pris er – enten man liker det
eller ikke – en viktig faktor.
Da er det kritikkverdig at Norge ikke
har brukt muligheten til å bidra til en mer
bærekraftig verden ved hjelp av økonomiske styringsmidler. Sju år etter at Grønn
skattekommisjon kom med sine anbefalinger, er det på tide å endre markedssignalene slik at vi endelig kan få en prissetting som arbeider for og ikke imot miljøet.

Vet du hvem som «har blitt den vestlige kapitalismens og markedsliberalismens beste allierte i kampen så vel mot arbeiderklassen som utviklingsland? Da bør du lese SVs avis Ny Tid. Her gir journalist Grete Gaulin svaret:
Miljøbevegelsen.
De setter nemlig alltid miljøet først. De vil ha dyr strøm for fattigfolk i
Norge. De var pådrivere for å stenge Tsjernobylatomkraftverket. Og de
arbeider mot Narmadautbyggingen i India, som vil fordrive hundretusener
av fattige, og bety store miljøskader. Dermed er miljøbevegelsen ikke blitt
kapitalens nest beste allierte. Men den beste.
Dette er selvsagt en intelligent analyse. Det som likevel kan overraske
den mindre intelligente leser er at også kapitalen og markedsliberalistene
alltid setter miljøet først.

Et stort eksperiment
Det populærvitenskapelige magasinet Illustrert Vitenskap lokker på første
side med følgende godbit: Fysikerne vil gjenskape the Big Bang i verdens
største fysikkeksperiment.
Ja, når universets skapelse skal gjentas, må det jo bli dimensjoner over
forsøket. Men den største nyheten er vel at vi nå vet hvordan universet oppstod: Som resultat av et fysikkeksperiment.

Om å tro på seg selv
Carl I. Hagen – mangeårig partiformann og miljøekspert – tror som man ser
her i bladet ikke at menneskenes utslipp av klimagasser betyr noe særlig.
Klimaet er jo veldig stort og menneskene meget små. Derfor har Frp utarbeidet en modell som viser at det er billigere å tilpasse seg enn å stanse
klimaendringene – som altså ikke kommer.
Det kan man kalle billig.

Den nye konservatismen
Miljøvernminister Børge Brende er satt til å verne miljøet – og vil følgelig
verne barskogområdet Trillemarka og begrense snøscooterbruken her til
lands. Det får mange høyrefolk til å rase: de mener at bosettingen i bygdeNorge står i fare og at Børge Brende ikke lenger er høyremann.
Noen av oss trodde at konservatisme var å bevare. Vi kan ta feil. Ingen
bør derfor forundres om Brende tar konsekvensene av kritikken og dukker
opp som ny leder av Rød Valgallianse.

◆
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«På museet står en nesten smeltet trehjulsykkel.
En femåring var ute og syklet rett under eksplosjonstedet.
Klokka 08.15 den 6. august 1945 her i Hiroshima ble han og sykkelen smeltet.
Temperaturen i eksplosjonen kom opp i nesten ﬁre tusen grader,
ikke langt fra varmen på solens overﬂate.»
10
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Det var
en gang
en by
Frykten for masseødeleggelsesvåpen har fått skremmende
aktualitet den siste tiden. Men de beryktede våpnene er ikke
bare en teoretisk trussel mot kloden. De har faktisk blitt brukt.
Og det kan skje igjen.
tekst STEINAR LEM

Den 6. august 1945, litt over klokka
åtte om morgenen, kom et enslig B-29
bombeﬂy fra det amerikanske ﬂyvåpenet inn over den japanske byen Hiroshima. Det møtte ingen luftvernsild
eller ﬁendtlige kampﬂy. Flyet hadde
påmalt navnet «Enola Gay». Enola
Munter slapp bomben «Little Boy»
over sentrum av byen. Klokka 08.15, i
580 meters høyde, eksploderte Guttungen. Enola Munter hadde da gjort
en brå u-sving for å unngå mest mulig
av trykkbølgen fra eksplosjonen. Flyveren rapporterte tilbake til basen at
oppdraget var utført, at besetningen
så en soppformet røykformasjon
vokse opp over Hiroshima, at alt var
normalt om bord, og at Enola Munter
returnerte til basen.
Det høﬂige folket
Japanere sover overalt. De sover på
tog, buss og trikk. De sover på benker
i parken og under foredrag i moderne
kongresshaller. På en japansk hurtigmatrestaurant sitter en japaner i ulastelig dress og sover etter å ha spist
lunsj. Jeg har sett to japanske ungdommer ligge og sove oppå en og
samme sykkel, jeg sverger. Sykkelen
stod sant nok stille. Men den stod.
Jeg antar at de sover hjemme også,

men noen jobber så mye overtid at de
trekker ut en skuff fra veggen på kontoret og sover der.
Fins det høﬂigere mennesker enn
japanere? En mann kjører ut fra en
bensinstasjon. En ansatt bukker tre
ganger, nesten til jorden. Det kan ha
vært keiseren som satt ved rattet, men
det er ikke sannsynlig. Konduktøren
på trikken bukker for hver enkelt som
går av og takker for at de ble med. Tvnyhetene åpner og slutter med at oppleserne bøyer seg dypt.
Moderne liv
Tokyo er tolv millioner mennesker.
Men folk i gatene synes ikke stresset.
De dulter aldri borti deg, ingen virker
irriterte, de er tvert om alltid klare til å
hjelpe deg hvis du fomler med et kart
eller en togbillett. Ungdommene har
ikke det harde, kule ansiktsuttrykket
som unge mennesker gjerne tar på seg
i norske byer. Høﬂighet og vennlighet
er kanskje gode overlevelsesstrategier
når folk bor tett. Før hadde de papirvegger, nå bruker de mobiltelefon i
stedet. Telefonene er mer moderne
enn våre, og brukerne langt mer diskret. De går i ﬂokk og snakker stille.
Det kan nesten virke som om de snakker med dem rett bak. Hvis første
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rekke av mobilister bare hadde ventet noen sekunder, ville de kunne
snakke sammen uten høyteknologi.
Jeg har problemer med å skille
ansiktene fra hverandre. Men med
ett passerer mannen som sov i lunsjrestauranten i nærheten: Han ser litt
hippieaktig ut, en intellektuell, kanskje ansatt i en fredsorganisasjon.
Japan har en militaristisk, brutal
historie.

fakta

Shinkanzen
Med supertoget shinkanzen, som
har en toppfart på 300 kilometer i
timen, tar turen fra Tokyo til Hiroshima ﬁre timer og førtiﬁre minutter.
På stasjonene er inngangsdørene til
de ulike vognene avmerket. Mellom
Tokyo og Osaka går det tog hvert
åttende minutt. Shinkanzen er i
rute.
Det er med hjertebank jeg sitter
på det toget som skal føre meg til en
av de to byene i verden som er blitt
atombombet. Utenfor vinduet viser
det seg en sjelden gang jorder eller et
skogholt. Men åssidene er bratte og
grønne. I innlandet rager fjellene
opp til over tre tusen meter.
Atomvåpnene kan i dag utslette
alt høyere liv mange ganger. Atom-

12

Atomvåpen
• 1942: Manhattanprosjektet starter
med mål om å utvikle det første
atomvåpenet. Dette resulterer i bombingen av Hiroshima og Nagasaki i
1945 hvor over 120.000 mennesker
omkommer.
• 1949: Sovjetunionen utvikler atomvåpen hvilket legger grunnlaget for et
våpenkappløp mellom de to supermaktene.
• 1962: Cubakrisen – verden er tilfeldigheter fra atomkrig, hvilket senere
resulterer i en økt vilje til å legge
bånd på faren for et krigsutbrudd og
en påfølgende ødeleggelse i full
skala.
• 1968: Ikke-spredningsavtalen for
atomvåpen undertegnes av 59 land. I
dag er antallet steget til 187.
• Stater som disponerer atomvåpen:
USA (1945), Sovjetunionen (1949),
Storbritannia (1952), Frankrike
(1960), Kina (1964), India (1974),
Pakistan (1998), Israel og NordKorea.
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våpen spres. Ved en omfattende
«utveksling» av atomvåpen, som
militæranalytikerne så rolig kaller
det, vil trolig barkebillen gå en gyllen
æra i møte. Den er svært resistent
mot radioaktivitet. De militære
planleggerne snakker også om «å
levere varene» – slik Guttungen ble
levert over Hiroshima, og «Fat Man«
– Tykken – ble levert til Nagasakis
innbyggere noen dager senere.
Den reisende har andre proble-

se for japansk riskrem til null og er
kommet foran meg.
Reisende uten diskresjon
Jeg har ikke snakket til noen på
timer, og merker at stemmebåndet
er rustent. Men jeg vil ikke være en
tafatt reisende som skal miste sin
eneste anledning til å smake denne
spesialiteten. Derfor roper jeg
«Excuse me«, det lyder altfor høyt
her i Japan, folk snur seg diskret ﬂere

«Velsignet være hver bombe som traff et gotisk byggverk,
hvis bare et barn ble skånet.»
Nordahl Grieg
mer. Nei, ikke mobiltelefonene.
Japanere er høyt siviliserte. I motsetning til på det plagsomme Bergenstoget, er mobiltelefoner forbudt,
unntatt i avmerkede soner. Forbudet blir respektert – stort sett.
Men japanerne snakker dårlig
engelsk. Togvertinnen kommer likevel bakfra og tilbyr «ricecream«.
Hvordan smaker japansk riskrem,
tro? Jeg løfter en pekeﬁnger til
henne, men da ser hun til den andre
siden. I et glimt, mens jeg er uoppmerksom, vurderer hun min interes-

rader framover, alle snur seg, unntatt togvertinnen. Mitt utrop må ha
vært fjernt fra den dannede japanske
måten å påkalle oppmerksomhet
på, kanskje mer som en utilsiktet
gnisning på stemmebåndene på
grunn av et upassende nys eller som
et ubehersket emosjonelt utbrudd.
Togvertinnen har hørt det som er de
japanske jernbaners plikt å ikke
oppfatte ofﬁsielt. Dermed er lyden
strengt tatt ikke ytret, og jeg er ikke
satt i forlegenhet.
Shinkanzen har lange vogner.

Hun forsvinner langsomt med den
sjeldne og sjeldent velsmakende
japanske riskremen.
Men bare en time senere kommer hun tilbake. Jeg våger ikke snakke, men en håndbevegelse er nok til
at hun selger meg et lite beger. Det
inneholder ricecream.
Litt underlig er det at forretningsmannen som sov, han som
egentlig jobber i en fredsorganisasjon, plutselig sitter tre seter bak
meg. Japan har over hundre millioner innbyggere.
Hiroshima ser ut som Osaka,
Kobe, Tokyo, uten særpreg, uten historie. Men er det noen by som har
historie, så er det denne. Navnet står
over hele verden som symbol på det
ytterste menneskelige barbari. Og
den ytterste trussel.
Tomikos historie
Jeg treffer Tomiko Matsumoto. Hun
er 71 år gammel. Matsumoto forteller: Plutselig var det som om solen
eksploderte. Etter det så jeg ingen
ting, og i det samme følte jeg en uutUSA er fortsatt det eneste landet som
har benyttet atomvåpen i krig.
foto: hiroshima peace memorial museum
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«Etter nesten to uker kom min bestemor med
en boks. Den inneholdt asken og knoklene etter
min mor og tre år gamle lillebror.
Jeg gråt ikke. Jeg hadde ikke ﬂere tårer igjen.»
Tomiko Matsumoto

TOSHI MARUKI (f. 1912) er en berømt kunstner i
Japan. Helt siden den annen verdenskrig har hun sammen med mannen sin, Iri Maruki, arbeidet for nedrustning og fred i verden. I tillegg til atombombe-eksplosjonene i Hiroshima og Nagasaki har hun malt bilder fra
forurensningstragedien i Minimata og fra folkenemordene som fant sted da Japan okkuperte Nanjing i Kina.
«Lynet over Hiroshima» er tildelt Ehon Nippon Prisen i
Japan. Boken er utgitt på norsk av Forlaget Hjulet i
København i 1983.
F O L K E V E T T n r. 2 • 2003
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holdelig smerte. Jeg var blendet, og
måtte skille venninnene mine ut på
stemmen. Vi holdt rundt hverandre.
En av dem virket som hun hadde
høy feber. Hun sa noe. Jeg forstod
det ikke. Så ble hun stille. Litt etterpå døde hun.
Jeg kunne ikke stå selv lenger og
skalv og var forferdelig kvalm.
Mange av venninnene mine døde.
De døde en etter en. Det luktet svidd
av brente mennesker.
Jeg avbryter henne ikke. Hun
snakker stillferdig og med verdighet.
– To dager senere ﬁkk jeg førstehjelp for brannsårene. Etter nesten
to uker kom min bestemor med en
boks. Den inneholdt asken og knoklene etter min mor og tre år gamle
lillebror. Jeg gråt ikke. Jeg hadde
ikke ﬂere tårer igjen.
I september mistet jeg håret.
– Og i dag?
– Jeg skjuler alltid sårene, selv på
varme dager. Jeg skjuler også de mentale sårene. Jeg har skyldfølelse fordi
jeg overlevde. Først etter femten år
snakket jeg om 6. august. Nå vil jeg
snakke. Det viktigste i mitt liv er å
fortelle – slik at det aldri skjer igjen.
I skyggen av utslettelse
Sårene fra 6. august er godt skjult i
Hiroshima. Atomdomen, en fabrikkbygning som ikke raste sammen av
trykket, står i ruin som et minnesmerke. Det ﬁns et fredsmuseum og
en fredspark. Men nesten alle bygninger fra 1945 er revet, også de som
stod i utkanten av byen og ikke ble
ødelagt.
Fredsbevegelsen i Hiroshima er
sterk. Byen presenterer seg for
omverdenen som en fredsby og
kjemper for atomnedrustning. Det
gjør verken Tønsberg eller Portland
eller Tokyo.

Over: Atomdomen i Hiroshima er en
av få bygninger som står igjen etter
angrepet som kostet over 140.000
menneskeliv.
foto: susumu takahashi/reuters

Til høyre: En japansk jente legger
blomster på minnesmerket for ofrene
etter Hiroshimabomben, 57 år etter
verdens første atomangrep.
foto: eriko sugati/reuters

Til venstre: Utviklingen av atomvåpen
er en svært kostbar og komplisert
prosess, noe som gjør at kun et fåtall
land har mulighet til å utvikle våpnene.
foto: reuters
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Nesten hundre tusen sivile ble
drept umiddelbart eller straks etter
at Smågutten hadde gjort det han
var laget for, de døde av trykket, av
varmen eller strålingen. Litt færre
døde av senvirkningene. Det dør
ennå mennesker i Hiroshima på
grunn av bomben.
Fredsmuseet inneholder fotograﬁer, og verre – tegninger laget av
overlevende barn. Verre fordi de viser
opplevelsen innenfra, følelsene, i et
fryktelig forsøk på å uttrykke det
umulige: Mennesker med avﬂådd
hud hengende ned fra kroppen.
Hauger av lik. Mennesker som har
hoppet uti en av byens seks elver for
å lindre smertene fra brannsårene.
Elvene ﬂøt av døde.
På museet står en nesten smeltet
trehjulssykkel. En femåring var ute
og syklet rett under eksplosjonsstedet. Klokka 08.15 den 6. august
1945 her i Hiroshima ble han og
sykkelen smeltet. Temperaturen i
eksplosjonen kom opp i nesten ﬁre
tusen grader, ikke langt unna varmen på solas overﬂate.
Som om sola eksploderte.
Gutten på trehjulssykkelen
Ja, Japan startet en brutal angrepskrig. På grunn av sykelige æresbegreper ville Japan ikke avslutte annen
verdenskrig. Men denne femåringen
på trehjulssykkel hadde ikke startet
noen angrepskrig. Det var ikke han
som nektet å gi seg for overmakten.
Ja, mennesker lider like mye på
grunn av andre typer brann- og
eksplosjonsskader. Men i Hiroshima
var det meningen at titusener uskyldige skulle dø. Det var ingen feilbombing eller uunngåelige krigsdødsfall. Det var bestemt at gutten
på trehjulssykkel skulle dø, det var
planlagt, mannskapet på Enola
Munter var bare siste ledd i kjeden.
Atombombingen i 1945 hadde
mer til felles med islamsk terrorisme
enn krig. Gud og Allah og Jahve
forby at Al Qaida skaffer seg en
atombombe.
Det er løgn at atomvåpen er for
forferdelige til å brukes, og derfor
bare sikrer freden. De er brukt. Og
trusselen om bruk gir bare meningen hvis viljen til bruk er til stede.
Men sparte ikke atombomben
liv? Propaganda. Den kunne vært
sprengt over tynt befolkede områder, den kunne ha blåst i stykker
Tokyo havn eller keiserens landsted.
Det ble ikke prøvd.
Hiroshima var også annerledes
fordi så mange kunne drepes så fort.

Hitler, Stalin og Pol Pot brukte lenger tid.
Og Hiroshima var annerledes
fordi menneskeheten snart begynte
en ny æra i klodens historie: Livet i
skyggen av utslettelse.
Fredsaktivist i Hiroshima
Jeg treffer Ryohei Sawada fra fredsbevegelsen i Hiroshima – og møtes
med en makeløs begeistring og hjelpevilje. Sikkert fordi Sawada er en
ildsjel, muligens fordi den internasjonale interessen for atomnedrustning er lav – men kanskje mest fordi
jeg kommer med hilsener fra Ole
Koppereitan i Nei til atomvåpen.
Hver 6. august bor Kopperitan hos
Sawada, som er pensjonert fjernsynsjournalist – pensjonsalderen er
lav i Japan.

Tokyo, han jeg også så på Shinkanzen, inn i spisesalen. Jeg blir grenseløst forbløffet. Japan er stort. Vil han
meg noe? Men straks etter kommer
en kvinnelig programleder som bukket på tv-nyhetene i Tokyo dagen
før, og setter seg ved et annet bord.
Jeg må ha tatt feil.
Sawada viser meg Fredsparken.
Den er vakker, fredfull som enhver
park, bare atomdomen står igjen i
utkanten som et taust skrik. Dette
såret skal ikke fjernes.
Her skjedde det.
Vi besøker en park fra 1600-tallet. En idyll, med pagoder og karakteristiske, buede broer over små bekker og en karpedam. Japanere og
kinesere liker best temmet og kultivert natur. Og vakkert er det. Trærne
her er atombombede, vi er et par

«Under den kalde krigen gikk atomalarmen
hundrevis av ganger – ved feil.
Underjordiske sementsiloer ble klargjort for utslettelsen.
Lydige ﬂyvere satt krumbøyd over spaken på bombeﬂy.»
Det første store vekstprosjektet i
Babel irriterte Vårherre såpass at
han slo oss med ulike tungemål.
Jeg vil ha tak i det han sier, men vi
stopper stadig opp. Jeg legger meg
til en velvillig humrelyd, som kan
tolkes som at jeg forstår, gir min tilslutning. Lyden er ubestemt nok til
ikke å forplikte meg. Først og fremst
uttrykker den min respekt for Sawada.
Koppereitan har lært Sawada å si
god dag, god morgen, god kveld og
Holmenkollen på norsk. Nå lærer
Sawada meg å si god dag, god morgen, god kveld og Holmenkollen på
japansk. Kan du noen få ord på et
språk, er det bare franskmenn som
ikke blir lykkelige av det. Dessverre
er mitt hode uegnet til fremmedspråk. Jeg husker god morgen-lyden
i 37 sekunder. Etter 40 kunne ingen
ha glemt den mer enn meg. Jeg er en
dårlig elev.
Bombede trær
På hotellrommet står det en digital
do. Den har et kontrollpanel som
kan stilles inn på: Varmt sete. Deodorantisering. Vanntrykk. Spray.
Bidet. Og et par uforståelige funksjoner. Men den gjør meg ikke noe,
bare risler litt ekstra med vann når
jeg setter meg.
Den kan også brukes som do.
Ved frokosten – råtten ﬁsk er en
ideell start på dagen – kommer mannen som sov i lunsjrestauranten i

kilometer fra episentret, de har kommet seg igjen og lever.
I denne parken søkte mennesker
tilﬂukt 6. august 1945. De aller ﬂeste døde her.
Når faller neste bombe?
Senere spiser vi søt bønnesuppe og
drikker grønn te i et tempelanlegg i
åsen utenfor byen. Utsikten mot
byen og de kuppelformede høydene
er inderlig vakker. Også her fyltes
det opp med mennesker etter at Veslegutt var sluppet. De døde og er
begravet på stedet. En mor med sin
tre år gamle datter mater en ﬂokk
hjemløse katter. Jenta klapper kattene, som er tillitsfulle. Over denne
moren, dette barnet og disse kattene
har ingen sluppet atombomber.
Ikke ennå.
Kanskje ﬁns det bare ett viktig
spørsmål: Hvordan skal vi hindre at
det skjer igjen?
Men de to store taperne etter krigen – Tyskland og Japan – er ikke
sterke militærmakter i dag, og truer
ingen. Derimot er de økonomiske
kjemper, motsatt England og Russland. På 60-tallet var «Made in Japan«
en vits. På 70-tallet dukket det i Vesten opp rare navn på reklameskiltene:
Mitsubihsi, Sony. I dag hugger Mitsubishi i verdens regnskoger, dag og
natt, om natta med lyskastere. Men
Japan passer godt på sine gjenværende skoger, og klimasinken Japan har

skinnende rene gater.
Vi tar en av de gamle trikkene,
som fantes i -45, de er kjent fra bilder fordi de kom i gang igjen etter
noen dager, til oppmuntring for
befolkningen. Sawada tar mobilen
og blir stanset av konduktøren. Vi
sitter i en trikk som har vært atombombet. Når faller neste bombe?
For det vil falle ﬂere atombomber. Ikke over Hiroshima, men over
Tokyo og New York og Bodø. Hvis vi
ikke tar til vettet og ruster ned.
Hvem kan tenke seg 813 år med
operative atomvåpen, planer og strategier for bruk, vilje til bruk, og alt
skal gå bra?
Hitler kommer tilbake. Nero
kommer tilbake. Hvis de overtar
atomvåpen, er det gjort. Mennesket
er en skapning som sjelden er hundre prosent feilfri. Teknologien er
sjelden hundre prosent feilfri. Å tro
at mennesket kan kontrollere atomvåpnene, er ønsketenkning, vanetenkning, mangel på tenkning.
Under den kalde krigen gikk atomalarmen hundrevis av ganger – ved
feil. Underjordiske sementsiloer ble
klargjort for utslettelsen. Lydige ﬂyvere satt krumbøyd over spaken på
bombeﬂy, denne gangen av type B
52, med rusende motorer. Enola
Munter igjen og igjen, og ingen skal
tro at de ikke vil lyde ordre denne
gangen også.
Vekk oss
Atomvåpen spres. De unge tar det
med ro. Under årsmøtet til norske
Nei til atomvåpen, de ﬂeste var over
60 år, snakket noen om å arrangere
rap mot atomvåpen for å tiltrekke
seg ungdommen. Men det er de
voksne som vet, som burde løpe ut i
gatene og knuse vinduer i Islamabad
og på Kolbotn.
Men vi er jo lei dommedagsskremselen! Vi vil hygge oss i våre
smakfulle hjem, og lokkes inn i en
atomvåpenfri og miljøvennlig framtid. Noen bør gjøre det for oss.
Kan disse noen øyeblikkelig
ﬁnne opp en behagelig måte å vekke
oss fra dvalen på? En moderne, kul
og helst underholdende vei vekk fra
dommedagstrusselen? Det må da
kunne gjøres av et reklamebyrå.
Unnskyld, nå heter det informasjonsbyrå, nei kommunikasjonsbyrå
er visst siste nytt.
Hvis ikke en atomkrig kanskje er
verre enn angsten for en atomkrig,
og hvis ikke angst kan være et
erkjennelsesredskap og press til å
handle.
F O L K E V E T T n r. 2 • 2003
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Mannskapet på «Enolay Gay», B-29
ﬂyet som slapp atombomben over
Hiroshima. foto: luc novovitch/reuters

Kanskje kan bare et nytt Hiroshima redde oss? En begrenset atomkrig, lokale ødeleggelser som når
gjennom fortrengningspanseret
vårt uten å drepe alt og alle. Det er
en nesten uutholdelig tanke.
Hvorfor er det utenkelig at Petter
Nome skulle ta initiativ til et opprop for atomnedrustning? Hvorfor
engster vi oss ikke for irakiske og
amerikanske masseødeleggelsesvåpen? Det synes jeg er et viktig spørsmål. Noe fenger og er tidsriktig og
lett. Atomvåpenmotstand, det var
80-tallet det. Og her gjelder det å
ikke framstå gammeldags.
Men atomvåpnene forsvinner
ikke ved å overses.

«– Jeg skjuler alltid sårene, selv på varme dager. Jeg skjuler også de mentale sårene.
Blomsterfrø fra Hiroshima
Japanere liker å gå på karaokebar.
Det gjør de også i Hiroshima. Sawada og jeg går på suhsi-bar. Maten er
fantastisk. Det tar tre år å bli sushikokk. Hva bedriver de tiden med?
Maten skal bare skjæres opp, anrettes. Ellers er det rene råvarer fra
Hiroshima-bukta. Det er skjell og
kråkeboller også, og tang i suppa. I
Norge sultet folk i hjel tidligere,
fordi de ikke ville spise skalldyr og
kråkeboller og tang.
Sawada er enestående. Jeg overøses med japanske snacks når jeg drar:
råtten, tørket ﬁsk i soyasaus, tørket
blekksprut, suppeposer, det er nydelig. Jeg får blomster, og frø, til å så
hjemme. Blomsterfrø fra Hiroshima.
Litt nordøst for Hiroshima ﬁns
noe av det japanske bondelandet:
Jorder, hus som likner små klynger
av templer. Ingen sveitserhus, ingen
Hollywood-hus. Japanerne tar imot
de vil fra Vesten: Teknologi, ja takk.
Men et korps av norske misjonærer
sliter for å omvende én japaner hver
i året. Vestlig, klassisk musikk: ja
takk. Men du må lete etter en McDonalds-restaurant. Brettungdom med
amerikanske klær og aggressivt
kroppsspråk ﬁns nesten ikke.
Jeg stopper noen timer i Kyoto.
Fra Hiroshima til Kyoto – to av
menneskehetens skjebnebyer. Den
ondeste av alle tanker: Mulig bruk
av atomvåpen. Og ødeleggelse av
klimabalansen i jakten på raskest
mulig velstandsvekst.
Nesten alt som lever, lever nå på
menneskenes foreløpige, tankeløse
nåde.
Den irske kjempehjorten døde
16
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Jeg har skyldfølelse fordi jeg overlevde. Først etter femten år
snakket jeg om den. 6. august. Nå vil jeg snakke.
Det viktigste i mitt liv er å fortelle – slik at det aldri skjer igjen.» Tomiko Matsumoto

ut fordi den overutviklet geviret,
våpenet sitt, så mye at den til slutt
knapt kunne bevege seg. En hummerart forsvant fordi kloa ble for
stor. En tobent ape utviklet en stor
hjerne, med større intelligens enn
innlevelsesevne.
Ett eller annet sted i den hjernen

Den 6. august hvert år tenner folk lys for å minnes ofrene for atombombene i
Hiroshima og Nagasaki, og for å be om fred. foto: eriko sugati/reuters

ﬁns kanskje det punkt som må stimuleres for å utløse evnen til medfølelse. Senteret for å kunne skille
mellom viktig og mindre viktig,
mellom overlevelse og rentepolitikk.

Men hvor er det?
Menneskeheten har en uhyggelig
evne til å gli inn i varslede katastrofer.
Men shinkanzen er i rute inn til
Tokyo.
◆
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Aldri mer Hiroshima

En mikroskopisk GIGANTTRUSSEL
Etter mange år i glemsel er temaet atom- og masseødeleggelsesvåpen igjen
satt på dagsorden. Samtidig med at nye trusselbilder trer fram, rystes gamle
allianser av en Irak-krise som i stor grad bygger på uenighet om hvordan
terrorfaren skal løses.

tekst KOSMOS BISWOKARMA/JOAKIM HAMMERLIN

Med sjokket etter terroranslagene 11. september synes trusselen for bruk av masseødeleggelsesvåpen igjen å være i verdenssamfunnets bevissthet. Men faren er ikke
lenger entydig bygget på en massiv krig mellom to supermakter. Kloden har blitt en mer
utrygg plass å beﬁnne seg på. Spredningen av
masseødeleggende våpen er sterkere enn
noen gang.

omkrets. De fleste av bioingeniørene som
var underlagt det militære etablissementet i
Sovjetunionen beﬁnner seg for øyeblikket på
en rekke ulike plasser rundt omkring i verden, både i dagens Russland, USA og en del
europeiske og asiatiske land, hvilket gjør at
ekspertisen på området er spredt og potensielt sett kan havne i gale hender.

Fattigmannsatombomber
Verden ble kjent med de grusomme konsekvensene av kjemisk krigføring under avslutningen av første verdenskrig. Gjensidige gassangrep – primært med klor- og sennepsgass
– festet millioner av soldater til gassmasker,
uten at den kontinuerlige stillingskrigen kom
nærmere noen løsning. Ved krigens slutt
hadde hundre tusen møtt døden som følge av
giftige gasser, og over 1,3 millioner var påført
uopprettelige skader.
De dyrkjøpte lærdommene av den kjemiske krigføringens brutalitet resulterte i
Genévekonvensjonen (1925) som forbyr bruk
av kjemiske og biologiske våpen i krig. Satt
opp mot dagens våpen er derimot oldefarsgenerasjonen fra første verdenskrig for bagateller å regne, for de samme landene som
skrev under på konvensjonen har fortsatt
med å videreutvikle denne typen «forbudt
krigføring», ikke bare i laboratorier men også
i forsøk med sivile. Nylig ble det avdekket at
den japanske hæren systematisk eksponerte
kinesisk, koreansk og russisk sivilbefolkning
for biologiske våpen mellom 1933 og 1945.
Jord og vannforsyninger ble forurenset og
inﬁsert av dødelige bakterier som miltbrann,
tyfus og kolera. Resultatet – en militærteknisk
suksess: Mer enn én million døde.
Men japanerne var langt fra alene i sine
bestrebelser etter å utvikle masseødeleggelsesvåpen. I Sovjetunionen fantes det mer
enn tredve hemmelige byer – det vil si byer
som ikke var markert på noe kart – der store
industribygg hadde én hovedfunksjon: å
utvikle bakteriologiske og biologiske våpen
i stor skala. Blant de mest fryktede resultatene er bakterien Anthrax836 (utviklet på
slutten av 80-tallet), en ekstremt dødelig
variant av miltbrannbakterien som spres i
form av et finkornet gråbrunt pulver som
kan sveve som usynlige partikler i mils

Biologiske våpen er blitt kalt «fattigmannsatombomber». Satt opp mot atomvåpen er de
billigere og enklere å produsere, til tross for at
effekten kan være vel så skadelig. Dette har
ført til en sikkerhetspolitisk opptrapping i forhold til trusselen om å bli utsatt for et biologisk angrep, hvilket blant annet kom til
uttrykk i USA i fjor da miltbrannbakterier ble
forsøkt spredt via post. Miltbrann er en ekstremt dødelig sykdom (et gram moderne
anthrax-materie inneholder over en million
dødelige doser miltbrann), hvilket gjør det
mer dødelige og farligere enn noe annet kjemisk våpen.
Kun et fåtall land disponerer teknisk ferdighet og økonomisk mulighet til å produsere atomvåpen. Det er kjent at USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Pakistan,
India, Israel og Nord-Korea er i besittelse av
disse våpnene, men hovedtyngden i arsenalfordelingen er fremdeles knyttet til USA og
Russland. Siden Gorbatsjovs perestrojkapolitikk har det vært en gjensidig enighet om å
minimere antallet sprenghoder. I dag ﬁnnes
det cirka 6.000 bomber med tilhørende
sprenghoder i verden, og målet er å redusere dette antallet til 2.200 innen utgangen av
2012. Derimot representerer ikke atomvåpengigantene Russland og USA noen umiddelbar fare for en atomkrig. Det betente forholdet mellom atommaktene India og Pakistan i forhold til Kashmirkonﬂikten, har allerede ført til tre konvensjonelle kriger, og i fjor
var man like ved å utløse en fjerde, noe som
ble avverget etter sterkt press fra det internasjonale samfunn.
Til tross for at spenningsnivået er betydelig mindre etter den kalde krigens oppløsning, er atomfaren fremdeles sterkt til stede
med massive ødeleggelser som konsekvens.
Prøvesprengningsområder rundt omkring i
verden har både vist hvilket enormt destruk-

sjonspotensiale som ﬁnnes i moderne atombomber, men også hvilke langsiktige skadevirkninger som blir påført alt biologisk materiale som beﬁnner seg i dets nærhet. Mellom
1951 og 1962 detonerte USA mer enn et
hundre atombomber i Nevadaørkenen – 23
av dem større enn den som ble sluppet over
Hiroshima, hvilket har utsatt lokalsamfunn
for radioaktiv eksponering og gitt et påfallende høyt antall krefttilfeller og misdannelser.

Nye terrormål
Men atomfaren er ikke knyttet til atombomber alene. Rundt omkring i hele verden ﬁnnes
tikkende miljøbomber i form av kjernekraftverk som både er misligholdte og dårlig sikret
mot mulige terroranslag. Et angrep med
samme midler som ble benyttet 11. september, vil kunne få katastrofale konsekvenser. En
rapport hevder at mer enn 3,5 millioner mennesker vil kunne dø og radioaktivitetsnivået
stige med mer enn 25 ganger så mye som
etter Tsjernobylkatastrofen.
Et annet skremmende scenario er såkalte «skitne bomber», det vil si konvensjonelle bomber som brukes til å spre radioaktivt
materiale og som dermed vil kunne få store
lokale miljøødeleggende konsekvenser. Russiske myndigheter hevder å ha registrert 23
forsøk på å stjele spaltet materiale fra gamle
atomanlegg fra Sovjet-tiden. Flere kilo beriket uran kan ikke gjøres rede for, og amerikansk etterretning frykter at den befinner
seg i hender på grupper som søker å benytte dette ekstremt radioaktive stoffet i terroristøyemed.

Konﬂikten mellom India og Pakistan har til tider vært svært dramatisk. Her feirer pakistanske
demonstranter en atomprøvesprengning. foto: zahid hussain/reuters

fakta

En skitten historie

Kjemiske og
biologiske våpen
• 1914-1918: Bruk av kjemiske
våpen under 1.verdenskrig. 100.000
døde og 1.300.000 skadde.
• 1925: Genevekonvensjonen mot
bruk av kjemiske og biologiske våpen
i krig.
• 1932-1945: Omfattende forsøk
med bruk av kjemiske og biologiske
våpen (miltbrann, fysus og kolera) på
kinesisk sivilbefolkning av den japanske okkupasjonsmakten. Over
1.000.000 døde.
• 1980-tallet: Irak benytter kjemiske
våpen mot iranske soldater og kurdisk sivilbefolkning.
• 1993: Konvensjonen om forbud
mot kjemiske våpen.
• Viktigste kjemiske våpen: Tabun,
sarin og vx-gass, sennepsgass, hydrogencyanid og fosgen.
• Viktigste biologiske våpen: Miltbrann, ulike former for pest og kopper.
• Stater som besitter kjemiske- og
biologiske våpen: USA, Russland,
Israel, India, Kina, Nord-Korea, Irak,
Libya, Egypt, Syria.
• Stater som antas å ha eller er i ferd
med å utvikle kjemiske- og biologiske
våpen: Sudan, Pakistan, Iran.
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samtalen

Om Carl I. Hagen kan det sies mye. Det er da også gjort. Men det kan ikke
STEINAR LEM møter
CARL I. HAGEN

sies at han er energiløs, kunnskapsløs, debattsvak, innﬂytelsesløs eller feig.
Likevel frykter han for muligheten for å bli stilt for en
Nürnbergdomstol – i himmelen.
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

ICarls hage
Om Hagen vil gi sitt innerste, usensurerte syn på Framtiden i våre hender?
– En samling ærlige idealister. Jeg
er uenig med dem i det meste, men
imponert over at de har holdt ut så
lenge – og klart å få penger fra de
andre partiene til sin hobbyvirksomhet. Framtiden i våre hender
beﬁnner seg på ytterkanten. Men
der har jeg også vært… Et samfunn
trenger ytterkantene. Blitz har kastet egg og tomater på meg fordi de
ikke forstår demokratiets grunnprinsipp: Retten til å ytre sin uenighet.
Han sa «har vært» på ytterkanten.
– Du har ubegripelige energikilder?
Hagen ler.
– Hvis det går galt med det norske
samfunn, vil jeg som 60-åring kunne
lene meg tilbake å si at jeg gjorde mitt
for å hindre det… Ja, nå er jeg snart
60. La meg si som 70-åring, da. Du
har bare rett til å klage, hvis du har
prøvd å gjøre noe.
– Mye har gått i din retning: Mer konkurranse overalt. Har du og Frp bare formulert nyliberale stemninger eller har dere
også beveget tidsånden?
– Begge deler. Vi har vært tidlig
ute der de gamle partiene holdt på
gamle løsninger. Keiseren manglet
klær. Mange er så redde for å si noe
annet enn det gjengse.
– Er ikke Frp-folket uvanlig konforme, bare innenfor sine rammer? Lave
skatter, lite styring…
– Vi har masse debatter internt, og
18 F O L K E V E T T nr. 2 • 2 0 0 3

har den eneste stortingsgruppa som
avgjør alle saker ved votering.
– Kjernevelgerne…
… – har alltid et element av protest. Men protest er for meg et honnørord. Våre folk er et tverrsnitt av
befolkningen. Mens distriktene forsvares av Sp, høyrefolk er pengesterke
akademikere, Ap representerer arbeiderne – som nå forsvinner – Krf sam-

liv. Men det varierer hva det gode liv
betyr. Vindretning? Vi har stått fast
på lavere skatter og avgifter og mindre statsstyring. Men vi legger nå
større vekt på velferdsordninger – og
lar konkurransen være drivkraften i
økonomien.
– Men utemmet konkurranse utløser
egoisme. Og dere har ligget fast i appellen til
penger…

« Jeg bør ikke ta skattepenger fra deg og gi til en diktator i
et annet land. Det må du velge selv. Jesus bad den rike
unge mannen gi bort pengene selv, han tok dem ikke i
skatt for selv å dele dem ut.»
ler bedehusfolket, SV har…
– Journalistene?
…– ja, og teoretikerne. Vi har
mangfoldet. Det er en styrke – men
kan bety kulturforskjeller, mellom
direktøren og drosjesjåføren.
– Hadde Frp bestått hvis du hadde gått
over til SV for ti år siden?
– Det er relativt utenkelig at jeg
skulle ha gått til SV...
– som neppe hadde bestått.
Latter. – Hadde jeg falt under en
buss for ti år siden, ville Frp klart seg,
og enda mer nå, da vi har ﬂere dyktige
folk og større enighet.
– Består ditt talent i en stor nese, som
snur seg etter vindretningen? Har du en
politisk visjon?
– Jeg ønsker et samfunn med full
sysselsetning, og der folk lever gode

– Helt uenig. Vi nyter alle godt av
konkurranse når vi er kunder. Da må
vi også ﬁnne oss i «ulempen« når vi
tilbyr arbeidskraft. Da må vi skjerpe
oss. Som i idrett stimulerer konkurransen til prestasjoner.
Ikke siden jeg gikk i barnehagen
har jeg sittet så lavt som her. Jeg ser
opp på Hagens ansikt, som akkurat
rager over dokumentene. Konkurranseforholdene er dermed ikke helt
like.
– Konkurranse om kortsiktig gevinst…
Hva når kortsiktige mål undergraver de
langsiktige? Trygghet for framtiden?
– Hvis vi neglisjerer det langsiktige,
rammes vi selv. Glemmer vi norsk
konkurranseevne, har vi ikke noe å
leve av på lang sikt. En idrettsmann
som slipper konkurranse, vil slappe

av, bli fet, og ikke klare seg.
– Langsiktig egoisme! Er mennesker
vesentlig drevet av egeninteressen?
– Du fremstiller egoisme negativt.
Jeg vil gjøre det positivt, og utvide det
til å gjelde ens nærmeste. Kommer du
hjem og det brenner, vil ektemannen
redde sin egen kone først. Naboen vil
tenke på sin kone. Så på andre. Negativ egoisme har du hvis du bare tenker på deg selv. Det gjør få. Familien
bør komme først, dernest folk i nabolaget. Dem har vi følelser ovenfor.
– Men hvis din kone har det bra?
Nabokona likeså. Så ﬁns det koner andre
steder i verden som mangler mat?
– Som politiker har jeg ansvar for
Norge. Som medmenneske kan jeg
føle globalt ansvar – frivillig. Jeg bør
ikke ta skattepenger fra deg og gi til
en diktator i et annet land. Det må du
velge selv. Jesus bad den rike unge
mannen gi bort pengene selv, han tok
dem ikke i skatt for selv å dele dem ut.
– Det gjelder vel innenlands også? Vi
kan oppfordre hverandre til å gi frivillig til
eldre og syke. Du skal ikke grafse i min
elskede lommebok… Men det hadde blitt
en mager eldreomsorg.
– I egen nasjon kan du stemme på
partier, som sier åpent hva de vil bruke
pengene til. De som stemmer på KrF
kan ikke klage over at vi er verdensmestre i u-hjelp. Men alt skal ikke
løses politisk. Hvis din syke nabo ikke
kan hente ved fra kjelleren, skal du
hjelpe til – ikke ringe sosialkontoret.
– I vår levetid vil trolig et ﬂertall i Oslo
få ikke-vestlig bakgrunn. Hva med et histo-
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risk kompromiss – Frp får igjennom mesteparten av sin asylpolitikk – mot å godta
en prosents u-hjelp. Pluss en ekstra prosent
til et storstilt opplegg for å hjelpe millioner
av lidende ﬂyktninger – der de er.
Partiformannen gjennom 25 år
forklarer at vi i dag har overskudd på
statsbudsjettet, og kan gi penger i uhjelp og til gjeldslette – som kompensasjon for en kunstig høy oljepris.
Dette er eneste gang Hagen omgår
spørsmålet.
– Har Frp interesse av en liberal asylpolitikk – som gir mange stemmer?
– Nei, nei. Vi ville i alle sammenhenger tenke langsiktig til fordel for
Norge. I min visjon skal ﬂere og ﬂere
områder ut av politikkens grep, fordi
alt fungerer. Få vekk eldrepolitikken,
asylpolitikken.
– Hvis prisen for ﬂyktningeenighet var
en prosent av BNP…
… – Så kunne vi drøfte det i partiet.
– Hva med enighet i klimapolitikken?
– Det er nok av dem som tviler på
CO2-hypotesen. Den er nok nye keiserklær! Frp vil ha utredet en tilpas-

« Hadde jeg falt under en buss for ti år siden, ville Frp klart seg »
ning hvis temperaturen likevel stiger
noen grader. Etter denne vinteren
tror jeg mange i Norge ville ønske litt
oppvarming. Og lavere strømregning.
– Vi får ikke jevnt, mildere klima –
men ekstremt vær. Klimakaos. Du kan bli
medskyldig i en forbrytelse mot menneskeheten og dyrene uten sidestykke. Er du ikke
redd for en himmelsk Nürnbergprosess?
– Jo. Vi går inn i diskusjonen
med ansvar. Men vi mener at kostnadene ved en omlegging er for
store i forhold til bevisene.
– Hvis du trodde på reinkarnasjon
eller hvis du levde fattig i India, ville noe i
ditt politiske credo vært annerledes?
– Mennesker formes av omgivelsene. Jeg hadde vært annerledes. Det
hadde du også.
– Dine kjernevelgere ser neppe annerledes på klimaproblemet – de bryr seg
ikke. De vil ikke begrense bilbruken.
– Nei. Våre velgere er som andre,
kanskje unntatt miljøpartienes, som

SV – iallfall før de gikk over ti prosent.
– Det har forandret SV?
– Ja, ja – å ja. I EU-saken er de på
glid, til og med NATO. SV skal inn i
regjering. Du, over 95 prosent av
drivhusgassene i atmosfæren er
naturlige. Stemmer det?
– Litt mer.
– Ja, jeg har spurt klimahysterikerne i andre partier – de tror at over
50 prosent er menneskeskapt. Skal
en liten forskjell bety så mye?
– Tenk deg en følsom vektstang, med
milliarder av tonn på den ene siden, og
nøyaktig like mange milliarder på den
andre. Det skal ikke mange tusen tonn til
før vekten tipper over.
– Det er et poeng. Men historisk
har vi hatt istider, solﬂekkene kan
virke inn, men (latter) vi er uenige.
– Er naturen verdiløs?
– Nei. Naturen har stor verdi – når
den blir brukt. Men å sitte i Oslo å
vite at store områder er vernet, og du

knapt kan gå der, har ingen verdi.
– Å oppleve den – er det bruk?
– Absolutt. Noe skal vernes for å
gi stillhet, rennende vann – men med
måte. Alt med måte.
– Har intakte bestander av dyr og
planter også en egenverdi, uavhengig av
vår opplevelse?
– Her er oppfatningene i Frp
delte. Vi er uenige om rovdyr. Verdien må vurderes mot skadevirkningene. Ulv og bjørn dreper sau, og de
skaper frykt. Ørn har tatt småbarn.
– Men dyr og internasjonal solidaritet
er ikke de felter du vil huskes for?
– Nei. Og Framtiden i våre hender
lager til valgene rangeringer over partienes miljø- og u-landspolitikk. Frp
kommer alltid på bunnen. Flott, gjør
det. Det er mye redeligere enn NAF,
som klager i store annonser over
«politikerne«. NAF burde også lage
rangeringer. Og der hadde ikke Frp
havnet sist.
◆
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sex-industri

Fattigdom er kilden til den omfattende prostitusjonen. Flertallet av kvinnene som arbeider
på barer og restauranter er analfabeter og mangler yrkesutdannelse.
FOTO: REUTERS

En vei ut av Patpong
fakta

Phen tilhører de heldige som har kommet seg ut av sex-industrien i Bangkok.

20

Stort hjemmemarked
Prostitusjon i Bangkok – som i
Thailand generelt – ﬁnnes på ﬂere
nivåer. Innenlandsprostitusjonen
regnes av forskere overraskende
nok, som langt større i omfang
enn prostitusjonen som er rettet
mot turister. Mest kjent er likevel
den synlige «sex-turismen» som i
Bangkok er knyttet til Patpong.
Den blomstret opp som en farsott
under Vietnam-krigen da amerikanerne sendte soldatene på permisjon til Thailand, og er siden forblitt en sentral faktor i Thailands
økonomi.
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For seks år siden forsørget hun familien ved å selge drinker og sin egen kropp.
I dag forbereder hun seg til eksamen som regnskapsfører.
tekst PIA A. GAARDER, NorWatch

bangkoks beryktede «Red-light
district« ligger langs den fasjonable
hovedgaten Silom-road, hvor banker og luksushoteller ligger tett. I
Patpongs sidegater ligger barene og
restaurantene enda tettere, og deres
hovedaktivitet er det som nå mer og
mer kalles sex-industri.
Strøket er blitt en turistattraksjon, og er i ferd med å endre karakter. Myndighetene har bevisst lagt

opp til en politikk for å trekke Patpong bort fra den ensidige assosiasjonen til prostitusjon, og har etablert et større marked for klær, suvenirer og gatemat som åpner om
ettermiddagen. Hit trekkes både
turister og innbyggere.
Beinhard virkelighet
Men man skal ikke skrape dypt
under overﬂaten på dette tilsynela-

tende vitale og fargerike miljøet, før
man støter på en beinhard virkelighet: Heiser tapetsert med fotograﬁer
av svært unge prostituerte, fører ned
til rene bordeller.
I mindre folksomme gater står
menn med plakater fulle av bilder av
jenter og gutter som er til salgs. Plakaten snus og mennene blir borte i
en fei når man nærmer seg med
fotograﬁapparat – og åpenbart ikke
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sex-industri
ORDET «SEX-INDUSTRI» NORMALISERER KJØP OG SALG AV MENNESKER,
men setter samtidig fokus på de økonomiske kreftene som ligger bak
rekrutteringen av stadig nye jenter. Det er nemlig ulike maﬁalignende grupperinger som styrer og eier det meste av Patpongs sexindustri.

ser ut som en kunde. Tidlig på kvelden står kvinner og henger utenfor
barene, og venter. Som utenlandsk
kvinne risikerer man gatelangs å få
et tilbud hvisket i forbifarten: «Local
boy?».
Rundt fem tusen jenter arbeider
i dag i sex-industrien knyttet til
barene og restaurantene i Patpong.
Mange av dem har aldri fullført
grunnskolen. De kan ofte ikke lese
og skrive, og har generelt ingen
yrkesutdannelse noe som gjør det
ytterligere vanskelig å komme ut av
prostitusjonen.
Phens skjebne
I dette miljøet har Empower siden
1985 jobbet for å bedre livsvilkårene
til de prostituerte kvinnene i bar og
restaurantnæringen. Organisasjonen balanserer på en knivsegg, og
må unngå å legge seg ut med en
maﬁalignende sex-industri som
grovt utnytter strømmen av fattige
jenter fra nord-øst i landet.
Under mitt besøk i organisasjonens anonyme lokaler, starter engelskundervisningen. En etter en
kommer en rekke sky og søte unge
kvinner inn av døren. De banker på,
hilser vennlig og interessert, før de
forsvinner inn på møterommet for å
lære nye engelske gloser. Disse veloppdragne unge jentene er altså et
utsnitt av Bangkoks prostituerte.
En av dem er en liten, trivelig
jente som heter Phen. Hun kommer
fra nord-øst- Thailand, og mener
selv å være et typisk eksempel for jentene som Empower hjelper.
– Jeg jobbet i barene, og turte ikke
engang å gå inn på et postkontor
eller i en bank, for da ikke å snakke
om å gå politiet. Jeg var forferdelig
sky og sjenert, forteller Phen.
Hun hadde tidligere hatt en
mengde jobber i tekstilindustrien,
men ingen av dem varte og lønnen
strakk ikke til. En dag så hun en av
jentene i baren skrive navnet sitt og
snakke engelsk.
– Jeg ﬁkk vite at det hadde hun
lært på senteret til Empower. Slik
kom også jeg hit. I begynnelsen sto
jeg klemt opp mot veggen og var for
redd til å si ett eneste ord. Det var
for seks år siden.

I Bankoks «red-light-district« jobber
omkring fem tusen jenter og et ukjent
antall gutter som prostituerte i et
mylder av barer og restauranter.
foto: pia a. gaarder

Personlighetsforvandling
På seks år har Phen gjennomgått en
personlighetsforvandling. Hun har
tatt grunnskolen, deretter videregående skole og er nå i ferd med å fullføre en høyere utdannelse som gjør
henne til regnskapsfører. Hun har
en sikker og god jobb i vente. Hun
studerer, og på fritiden hjelper hun
til i Empower.
– Nå tør jeg gå på posten, i banken og også til politiet. Og her har
jeg også fått mange venner, sier hun
intenst og på et svært godt engelsk.
Hele jenta utstråler en indre ro
og sikkerhet. Det ble tatt en rekke
bilder, men vi ble enige om at det
ikke var noen god idé å publisere
dem. Phen er deﬁnitivt ute av prostitusjonen og med en fremtid foran
seg – som et lite bilde i ren skjødesløshet kanskje kunne forstyrre.
Og Phen er ikke alene. I løpet av
de siste femten årene har nesten to
hundre tidligere prostituerte fått
høyere utdannelse gjennom Empower.
Fattigdom har skylden
De ﬂeste thai-jentene som i dag
rekrutteres til sex-industrien i Thailand, kommer fra regionene i nordøst hvor fattigdom er stor og hvor
arbeidsutsiktene er minimale. Men
Empowers leder, Surang Janyam,
mener at jentene primært kommer
fra fattigdommen – uansett hvor
den beﬁnner seg. Hun sikter da ikke
bare til de thailandske kvinnene,
men også til strømmen av ulovlige
innvandrere fra Laos, Kambodsja og
ikke minst Burma, som er i ferd med
å fylle sex-industrien i Thailand.
Mange av kvinnene jobber allerede
andre steder – enten i en fabrikk
eller med å selge mat på gatene.
– Størstedelen av jentene som
jobber her i Patpong, er familieoverhoder. Åtti prosent av dem har barn.
De underholder samtidig også foreldre og søsken. Ingen av dem vil at
barna eller foreldre skal vite hva de
egentlig gjør. Gjennom pengene de

«Tidlig på kvelden står kvinner og henger utenfor barene,
og venter. Som utenlandsk kvinne risikerer man gatelangs å
få et tilbud hvisket i forbifarten: Local boy? »
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sex-industrilivskvalitet

«– Størstedelen av jentene som jobber her i Patpong, er familieoverhoder. Gjennom pengene de sender hjem, får deres søsken gå på skole.»
Surang Janyam, leder av Empower

sender hjem, får deres søsken gå på
skole, sier Janyam.
Ingen rettigheter
Prostitusjon er ulovlig i Thailand,
og dette utnytter bar- og restauranteierne grovt. De ansetter jentene og
unnlater å betale de lovbestemte
sosiale utgifter nettopp fordi det
dreier seg om sex-arbeidere.
– Her gjør eierne hva de vil, sier
Janyam oppgitt.
Den økonomiske virkelighet for
de prostituerte er knallhard. Sexturismen i Patpong har egne uskrevne lover for kvinnenes ansettelsesforhold: Jentene skal jobbe åtte
timer fra seks om kvelden til to om
natten. For jobben får de en månedslønn på 735 kroner – som ligger 150
kroner under minstelønnen i Bangkok generelt. Mange ser aldri disse
pengene, i hvert fall ikke hele summen. For hvert minutt de kommer
for sent, trekkes de i lønn, og går det
over en halv time, trekkes de en tiendedel av månedslønnen. Det samme
skjer dersom de er borte på grunn av
sykdom. De jobber hele uken og har
22

F O L K E V E T T nr. 2 • 2 0 0 3

bare to fridager i måneden.
Jentene får halvparten av prisen
på drinkene de klarer å få kundene
til å drikke – pluss driksen. I tillegg
er jentene forpliktet til å ha ﬁre
«kunder» i måneden. Kunden betaler da hundre kroner til bar eller restauranteieren for å kunne ta med
seg jenta. Prisen er deretter en forhandling mellom jenta og kunden
og går i sin helhet til jenta, forteller
Janyam.
Må selv betale
Men skulle jenta av forskjellige
grunner ikke ha ﬁre kunder i måneden, må hun selv betale bareieren
de hundre kronene for hver kunde
hun ikke ﬁkk.
– Og det er blitt vanskelig å oppfylle denne kvoten, sier Empowers
leder Janyam. Det er blitt mange jenter, og samtidig øker konkurransen
fra «frilansprostituerte» som holder
til i utkanten av Patpong. For noen
år tilbake var jentene forpliktet til å
ha tolv kunder i måneden, men strøkets uskrevne lover har tydeligvis tilpasset seg «markedet».

Patpongs sex-arbeidere forsørger
storfamilien. Mange av kvinnene har
samtidig jobb i fabrikk eller med å
selge mat på gaten.
FOTO: PIA A. GAARDER

– De «heldige« er i prostitusjonen
ikke mer enn ett til to år, andre i tifemten år. Men det er umulig å være
i den bransjen lenge. Etter førti er
man altfor gammel. De voksne
kvinnene som ikke klarer å skaffe
seg annet arbeid, tvinges ut i frilansprostitusjon i bakgatene, forteller Janyam.
Den store gjennomtrekken og
muligheten til å ha et parallelt liv
utenfor prostitusjonen, gjør likevel
at jentene i bar- og resaurantbransjen
regnes med blant de «bedrestilte» i
sex-industrien.
– Hva med aids-problemet?
– Kvinnene i sex-industrien er
blitt klar over hvor viktig det er å
beskytte sin egen helse. De krever av
kunden at det brukes kondom. Alle
som jeg har snakket med, sier at de
aldri gir etter for tilbud om en bedre
pris dersom man ikke bruker kondom. Det gjelder også i bordeller
som vi har besøkt på landsbygda,
forteller Janyam.
Kriminelle
Empower må hele tiden passe på at

de ikke legger seg ut med bar- og restauranteierne. Hele Patpong drives
ulovlig og er gjennomsyret av en
maﬁalignende kriminalitet. Organisasjonen er dermed avhengig av å ha
et godt forhold til strøkets egentlige
herrer. Dersom de skulle miste barog restauranteiernes velvilje, ville de
ikke lenger kunne være tilstede der
hvor jentene trenger dem mest. Jentene kunne på sin side raskt bli nektet å oppsøke Empower.
På kontoret til Empower står det
derfor en vakker blomsterbukett.
Den er en gave til en bareier som har
fødselsdag. Det dreier seg om
Empowers største støttespiller «der
ute», eieren av baren hvor de har
store møter.
– Bar og restauranteierne vet jo
ikke hva vi egentlig gjør. De mener
det er bra for businessen at jentene
lærer engelsk, og ser heller ikke noe
negativt i helseopplæringen. Så de
ser oss som et positivt element. De
vet jo ikke hva vi snakker om, ler
Janyam, før hun forsvinner for å
overrekke blomstene.
◆
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Musikalsk

dannelse

Du legger merke til havbrak, torden og fossedur – og myggen selvfølgelig.
Men hva med fuglesangene? De forlokkende tonene fra trærne
som hver vår kaller på hunnene? Hører du dem?
tekst TROND WORMSTRAND

Det hører med til den musikalske dannelsen i Norge å gjenkjenne «Ja, vi elsker»,
Griegs a-mollkonsert og Prøysens julekveldsvise. Desto mer dannet er du om du
også kjenner sangen til vanlige fugler som
svarttrosten, bokﬁnken – og ikke minst løvsangeren, som trolig er Norges mest tallrike
fugl.
Et enormt mannskor
Med mye mot i fuglebrystet trekker løvsangerne fra vinteropphold på savannen i
tropisk Afrika til hekking i Norge. De
ankommer landet vårt omkring 1. mai. I
løpet av få dager gir den lille fuglen liv til
trær og busker overalt i Norge. Kanskje så
mange som ti millioner løvsangerpar invaderer norsk natur! Overalt hvor det ﬁnnes
trær, ja, det holder med en antydning til busker, trives den. Mest dominerende er den i
fjellbjørkeskogen. Tenk hvilket mannskor –
for det er hannene som synger – som utfolder seg når millioner av løvsangere åpner
nebbet sitt en maikveld. Volumet står ikke
tilbake for «Ja, vi elsker» på 17. mai. Tonene
må høres helt opp til Vårherre som var sjenerøs mot løvsangeren da han ga fuglene
stemme. Likevel har du kanskje aldri lagt
merke til den?
Blid vellyd
Løvsangeren hører til sangerfamilien. En
stor og ﬁn familie med små insektspisere
som alle synger vakkert, eller i hvert fall kraftig. De ﬂeste medlemmene i familien er på
grunn av fødevalget utpregede trekkfugler.
Sangerne beveger seg gjerne rastløst rundt i
trær og busker på insektjakt. Du ser dem
vanligvis bare i korte glimt. Løvsangeren er
liten og nett med tynne bein og spisst nebb,
og tar seg ikke spesielt vakkert ut i sine grågrønne fjær, men hva skriver ikke Knut
24
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Trond Wormstrand tar en kikk på fuglenes liv og virke.

Hamsun i romanen «August» om de vakre
døtrene til Ragna og Teodor? Jo, at de er feilfrie som fugler...
Løvsangeren synger fra tidlig om morgenen, men slutter før skumringen. Den synger alltid fra et tre eller en busk, men kan sitte
godt gjemt. Sangen er en mykt plystrende,
noe dalende strofe, med en vakker og vemodig klang. Rett og slett blid vellyd. Når «Gyldendals store fugleguide» skal beskrive den
med ord blir det slik: «sisisi-vyj-vyj-vyj svi-svivi tuuj tuuj tuuj si-si-sviij-sy».

FOTO: KRISTIN FAGERLID

Attraktive herrer
Hvorfor synger løvsangeren? Som hos andre
fugler synger hannen for å gjøre inntrykk på
damene, for å holde andre herrer unna eget
territorium, og for å stimulere maken til å
legge egg. Fuglekjennere kan visstnok høre
endringer i en fugls stemme når redebygging
og paring er fullført og eggene lagt. En ﬂink
sanger er attraktiv hos damene fordi han
gjerne har maskuline egenskaper som er viktige for dem: Han skaffer seg et godt hekkeområde, og er i tillegg ﬂink til å forsvare det.
Fuglene skiller egen art fra andre arter
ved hjelp av lyden. Det er særlig viktig for
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Løvsangeren synger for å lokke damer og for å
bygge et usynlig gjerde rundt tomta si.
FOTO: SAMFOTO

arter som det er vanskelig å se forskjell på,
såkalte «tvillingarter». Løvsangeren er en slik
art, den er tvilling med gransangeren. De er
svært like av utseende, men har ulik sang.
Skulle hunnen velge make bare ved hjelp av
utseende, kunne hun ta feil med sørgelige
konsekvenser for hekkingen.
Fuglesangen er ikke et primitivt fenomen.
Den kommer ikke spontant fra små struper.
Trening og læring ligger bak. Sønner lærer av
faren sin eller av andre hanner. De lærer også
av sangdueller. Sangen er tilpasset de akustiske forhold i landskapstypen arten lever i –
lyder, vegetasjon og vindforhold. Sangen kan
også ha geograﬁske skiller eller dialekter. Rødvingetrosten har ﬂere tusen dialektvariasjoner
i Norge.
Sang og andre lyder røper gjerne fuglene,
og bidrar til at de kanskje er den dyregruppe
som er lettest å etterspore og studere. Biologene vet mer om fuglenes økologi, utbredelse og
tallrikhet enn om noen annen klasse av organismer. Bestandsutviklingen følges nøye av et
imponerende antall mennesker. Fuglemangfoldet er i mange områder tilnærmet propor-

«Det er vår. Og morgen.
Inne i svale skygger langs bekkefaret
synger en løvsanger
så bristende spinett-spinkelt at
min skjøreste lengsel klirrer i meg,
tynt som kinesisk porselen.»
Fra diktet «Drap i gryet»
av Hans Børli

sjonalt med det samlete antall dyre- og plantearter. Slik utgjør fuglene et barometer for
naturens tilstand.
Fuglesangen og fugletrekket er av de største undere i naturen. Og dessuten: «Som
milde søstre bandasjerer fuglesangen sår og
syke ord», skriver Harald Sverdrup, poeten
som beskylder oss for ikke å se fugletrekket for
bare undulater og grillet kylling.
Snart kommer millioner av løvsangere
trekkende.
◆

fakta

fuglesang

Hvordan lærer du fuglesangene?
Du trenger en kikkert, en håndbok, og en cd
med sanger. For nybegynnere anbefaler jeg
Benny Génsbøls «Fugler i hagen» fra Aschehougs naturserie. Her ﬁnner du tips til hvordan du kan fôre fuglene og hvordan du kan
lage en fuglevennlig hage. Boka beskriver
også sangen til 52 av våre mest vanlige
arter. På en medfølgende cd kan du høre de
samme sangene. Har du lyst til å gå videre
og ikke er redd for å drukne i mengden av
arter, så er Gyldendals store fugleguide over
Europa og Middelhavets fugler meget bra.
Hele 750 arter er beskrevet og illustrert over
200 vakre sider. Boka kan du kombinere
med en dobbelt cd med sangen til 197 nordiske arter fra Naturvernforbundet. Men den
beste og hyggeligste måten å lære på, er å
gå sammen med personer som kan fuglenes
lyder. Mange av lokallagene i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) arrangerer utﬂukter
der kjennere deler kunnskap og kikkert med
nybegynnere. Spør NOF om det er et lokallag i nærheten av deg: Telefon 73 52 60 40
eller e-post: nof@birdlife.no.
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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

Olavs Hospitals kjøkkensjef
Gunnar Kvamme er en av
pådriverne for økologisk mat ved
sykehuskantinen i Trondheim.
foto: unni skoglund

Spis økologisk lunsj
Stadig ﬂere kantiner og arbeidsplasser satser på
økologisk mat når lunsjbordet skal dekkes.
St. Olavs Hospital er en av kantinene som legger opp til å servere pasienter og ansatte økologiske måltider. I følge sykehusets kjøkkensjef,
Gunnar Kvamme, har etterspørselen etter økologisk mat blant pasientene økt den senere tiden. Dette er
en av grunnene til at de nå setter
større fokus på koplingen mellom
mat og miljø.
– Det er selvsagt et poeng for oss
i helsesektoren å servere sunn mat,
sier Kvamme.
St. Olavs Hospital serverer mat
til tusen personer hver dag, så det er
snakk om ganske store mengder.
For eksempel er det behov for 500
kilo poteter per dag, noe som
betinger en økning av økologisk
drevne jordbruksarealer i regionen.
– Vi begynte i oktober 2002 med
å erstatte enkelte matvarer med øko-

logiske alternativer. På sikt håper vi
å kunne servere både økologisk
brød, frukt og grønnsaker til de som
spiser i kantinen vår. Målet er at
tredve prosent av maten vi serverer
skal være økologisk, forteller Gunnar Kvamme.
St. Olavs Hospital er det første
sykehuset i Norge som økologiserer
kantinedriften sin. Prosjektet er derfor et pionerprosjekt her til lands,
og arbeidet som gjøres vil være banebrytende for andre store institusjoner som ønsker å ha økomat på
menyen.
Dersom din kantine vil dekke
lunsjbordet med økologisk matvarer, kan dere blant annet gjøre innkjøpene hos Coop-butikker, Helios,
Meny og Ultra. Bakeriet Godt Brød
i Oslo, Bergen og Trondheim har
økologiske bakevarer.

Leilighet med delebilgaranti
I Trondheim kan du nå få kjøpt leilighet med bilgaranti, dersom du avstår fra egen parkeringsplass. Tilbudet er et resultat av et samarbeid mellom Heimdal Utbyggingsselskap og
Trondheim Bilkollektiv.
Bakgrunnen for dette nye tilbudet til huskjøpere, er blant annet ønsket om å redusere
antall biler i bykjernen. For mange biler i sentrum bidrar som kjent til lokale og globale
miljøproblemer og legger beslag på mye areal til parkeringsplasser. Bildeling eller såkalte
bilkollektiver kan fungere som «the missing link« mellom privat bilhold og kollektivtransport. I følge beregninger erstatter en kollektivbil seks til sju privatbiler.
Samtidig som miljøperspektivet ivaretas, håper Heimdal Utbyggingslag å spare inn på
areal til parkeringsplasser ved å integrere bildeling i sine nyeste leilighetsprosjekter.
Potensielle kjøpere får tilbud om medlemskap i Trondheim Bilkollektiv dersom de kjøper
leiligheter uten fast parkeringsplass i underjordiske parkeringsanlegg. Medlemskapet følger leiligheten og overdras til nye eiere ved videresalg. Ordningen er tilpasset brukergrupper som bor sentrumsnært og som ikke har behov for bil til daglig. De første leilighetene
med delebilgaranti ble lagt ut for salg før nyttår.
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Reis på fossilfri ferie
Er du interessert i å skaffe deg gnagsår, tjæreluktende klær og ramsalte opplevelser
for en rimelig penge? Da kan du melde deg inn i Båtlaget Braute og dra på fossilfri
ferie. Åfjordsfembøringen «Braute« er en av de få store råseglbåtene i Norge som
ikke har installert motor, eller «jernåre« på fagspråket. Årer av tre og håndsydde segl
er eneste fremkomstmiddel i den 42 fots store båten som drives av et båtlag med
omkring 160 medlemmer fra hele Norden. Farkosten ble bygget ved Fosen Folkehøgskole i 1994 og er en kopi av en båttype som ble mye brukt til sesongﬁske frem til
begynnelsen av forrige århundre, og som representerte siste ledd i en tusenårig båtbyggertradisjon.
Sommeren 2002 var Braute på ekspedisjon i austerled, og seilte hele Østersjøen rundt fra Luleå innerst i Bottenviken til Oslo for vinteropplag. Så langt som
mulig organiseres arbeid ombord i tråd med tradisjonelle titler og arbeidsoppgaver, med høvedsmannen som skipper og ubestridt sjef. Arbeidstitler som halskar
og skottkar vitner om en tid der likestillingsombudet ikke hadde så mye å si for
livet på sjøen. Tidligere seileerfaring er ikke nødvendig, men du må være forberedt
på noen tunge tak og mye frisk luft.
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Spar strøm og penger

Velg rettferdig
«Man blir hva man spiser«, er det et ordtak som sier og det
samme gjelder «selvsagt« for drikke. Fjorten foregangskommuner i Lokal Agenda 21-programmet, har tatt konsekvensen av
nettopp dette og serverer nå kun rettferdig økologisk kaffe til
sine ansatte og besøkende på kommunehusene.
– Vi serverer rettferdig og økologisk kaffe i Tingvoll fordi vi
mener at dette vil være positivt både for miljøet og kaffebøndene i Sør. Økologisk kaffe er dyrket uten bruk av kunstgjødsel og giftige sprøytemidler. I tillegg kan vi gjennom et bevisst
valg av kaffe bidra til å vise solidaritet med kaffebøndene i
Sør, slik at de blir garantert en minstepris for kaffebønnene.
Redusert bruk av sprøytemidler har også en viktig helseeffekt
for kaffebøndene, sier ordfører Kristin Sørheim i Tingvoll kommune.
Kaffen er, nest etter vann, verdens mest populære drikke.
Norge importerer over 40.000 tonn kaffe hvert år fra Brasil,
Colombia, Guatemala, India, Mexico og førti andre land. Velger du å drikke rettferdig og økologisk kaffe er du med på å
vise globalt ansvar.
FOTO: UNNI SKOGLUND

At det er mulig å spare strøm og penger uten å fryse rompa
av seg har Sørborgen skole i Klæbu kommune bevist gjennom sin ENØK-satsing. Skolen har oppnådd en halvering i
energiforbruket på ﬁre år. Forbruket gikk ned fra 1.617.830
kWh i 1998 til 844.820 kWh i 2002. I følge prosjektansvarlig Svein Rodø er det total-overvåking av ventilasjon, gulvvarme og elektrisk styring av energibruken som ligger bak
det gode resultatet.
Den eneste investeringen av betydning har vært i et
sentralt driftskontrollanlegg, som kostet omkring 250.000
kroner, og som betjener tre andre institusjoner ved siden av
skolen, slik at Sørborgen skoles «andel« kan anslås til ca.
60.000 kroner. Til sammenlikning utgjør den årlige besparelsen ved en pris på 60 øre per kWh, nærmere en halv million kroner. Vaktmester Finn Mæhlen har vært ansvarlig for
de praktiske tiltakene. Ved siden av å overvåke energibruken og sørge for at varme- og ventilasjonsanlegg bare går
når det er behov for dem, har Mælen lagt vekt på å trimme
og reparere utstyr som ikke fungerte optimalt. Her kan ﬂere
ha store besparelser å hente, mener han. Selv om de nå har
halvert energiforbruket, er Rodø og Mælen enige om at det
fortsatt er et ENØK-potensiale ved Sørborgen skole. De
gode resultatene har inspirert kommunen til å gå i gang
med en ENØK-plan for hele bygningsmassen.
Vil du vite mer, kan du kontakte Klæbu Kommune
på telefon: 72 83 35 50
eller ringe skolen direkte: 72 83 01 00

Ta tiden tilbake
I I forkant av toppmøtet i Johannesburg sist høst presentert
Samarbeidsregjeringen den
nasjonale strategien for bærekraftig utvikling. Regjeringen
ønsker en bred prosess der
lokalforvaltning, næringsliv og
organisasjoner inviteres til å
bidra i arbeidet med en norsk
handlingsplan for bærekraftig
utvikling: Nasjonal Agenda 21.
07-06-05 som er en av
organisasjonene som har kommet med innspill til prosessen,
legger vekt på at NA21 vedrører folk ﬂest. « Ved å bevisstgjøre og utfordre folk til å ta tiden
vår tilbake og bruke den på de
opplevelser som virkelig gir livet
mening, ønsker vi å friste til
nødvendig forandring, sier de.»
På ﬁnansdepartementets
hjemmesider kan du lese mer
om prosessen rundt NA21 og
følge med på de konkrete
arrangementene i satsningen:
http://www.odin.dep.no/ﬁn/nor
sk/norsk_okonomi/21/

fakta

For første gang har Norsk Designråd delt ut en pris i kategorien økodesign. Prisen gikk til Olav H. Frøynes som har laget en
spedbarnsvugge. Vuggen Crib er laget i huntonitt som består av treﬁbermasse og vann som er presset sammen under høyt
trykk. Vuggen er kledt med ﬂeece. Fleece lages som kjent av plastavfall som brusﬂasker og liknende. Vuggen er enkel og
elegant og kan ﬂatpakkes. Om barn sover bedre i denne miljøvennlige vuggen er uvisst, men det er jo lov å håpe?

internett-tipset

Miljøvennlig vugge

http://www.odin.dep.no/ﬁn/norsk/norsk_okonomi/21/

Svanemerket bildekk
Skal man først benytte seg av bil og trenger
nye bildekk, kan det være en idé å kjøpe
noen som er svanemerket. Det svanemerkede dekket er piggfritt, lager lite støy og inneholder ikke de miljø- og helseskadelig HAoljene slik mange av de andre dekkene gjør.
Det er også konstruert slik at rullemotstanden er lav, noe som gir redusert forbruk av
drivstoff. Dekket skal etter sigende både
være av høy kvalitet og tilbys til en gunstig
pris, noe som i følge importøren Auto Grip
skal være med på å avlive myten om at miljøprodukter er dyre. Produsenten heter
Kuhmo og er en av verdens største dekkprodusenter.
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Med naturen som

medisinskap
Medisinmannen Mahato kan foreta alt fra helbredelse til sterilisering
ved hjelp av sin sinnrike kunnskap om plantene i Nepals
tropiske lavland. Men den tradisjonelle kunnskapen
er under hardt press fra internasjonal legemiddelindustri,
slik den er det for mange urfolk i verden.

Over: Gorauen Nanda Ram Mahato
og barna i landsbyen Bangain sitter
på en potensiell gullgruve med Tharufolkets urtemedisinske kunnskap.
Hittil har den vestlige farmasøytiske
industrien gitt lite tilbake til lokalsamfunnene i Sør, som på sin side har
bidratt til nye medisiner med kunnskap samlet inn gjennom mange
generasjoner.
28
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det er tidlig på morgenen i landsbyen Bangain i Chitwan. Medisinmannen Shovan Mahato
har vært i jungelen for å samle inn planter til husbesøk denne morgenen. En ung kvinne i landsbyen har uregelmessig menstruasjon, og han forbereder raskt en rød ekstrakt fra barken til pipaltreet som han messer hellige mantra over. Hos
Tharu-folket er en «gorau« både medisinmann og
prest. For en gorau er den helbredende virkningen et resultat av medisinen i planten og det
hellige ritualet hvor beskytteren over mangfoldet
i skogen, skogsguddinnen «Bandevi», prises. Blir
kvinnen frisk, går hun til Shovan Mahato for at
han skal ofre noen duer og riskorn til naturgudinnen som har helbredet henne med sitt biologiske mangfold.
Mahato går videre til neste hus som har valgt
ham til sin medisinmann. En mor er bekymret for
barnet sitt som bare gråter.
– Dersom vi ikke kan hjelpe med vår kunnskap, sender vi pasientene til nærmeste lege, forklarer Nanda Ram Mahato. Han har gått i lære
hos Shovan Mahato og har ansvar for omkring
tjue hus i landsbyen. De vanligste problemene
urtemedisinene tar hånd om er mageproblemer
og diaré hos barn. Et helt arsenal av urter brukes
også ved benbrudd, forbrenninger, hodepine,
feber, astma, hoste, epilepsi, meslinger, tannverk,
brystsmerter, ringorm, dysenteri, skabb, gulsott
og mye mer.

Holdes hemmelig
Gorauene kan også utføre abort ved hjelp av
roten til en jungelplante.
– Det må svært gode grunner til for at vi bidrar
til en abort. Vi stiller mange spørsmål til kvinnen,
forklarer Nanda Ram Mahato. Han vet også om
en kollega som kjenner en plante som gjør både
menn og kvinner permanent sterile.
– Han har selv tatt behandlingen og ikke fått

«… på grunn av manglende lovverk
har vestlige farmasøytiske selskaper
åpen tilgang til å utnytte Tharu-folkets
kunnskap kommersielt
uten å gi noe tilbake til den fattige
urbefolkningen.»
ﬂere barn, hevder medisinmannen med et smil.
Senere møter jeg den omtalte gorauen i en
annen landsby, og Mangra Mahato som han
heter, bekrefter at han ikke har fått ﬂere barn etter
behandlingen. Hvilke planter som brukes til
abort og sterilisering er en godt bevart hemmelighet, og bare noen få medisinmenn vet hvordan
den kraftige kuren skal tilberedes. Gorauene kan
også helbrede husdyr, og kurerer det meste fra

Serpentin-planten (Rauvolﬁa serpentine) brukes til å
kurere alt fra forbrenninger og slangebitt til meslinger og feber. Men planten har blitt mer og mer sjelden de siste årene på grunn av rovdrift på skogen.

forgiftninger til mageorm.
Den unike tradisjonelle medisinske kunnskapen som gorauene i dag forvalter, er under
hardt press. Unge menn i Tharu-landsbyene er
lite interesserte i å gå i lære for å bli medisinmenn,
selv om de fremdeles har tro på gorauenes kunnskap. Den tidkrevende praksisen gir lite å leve for,
og medisinmennene må ha en jobb ved siden av.
For de unge blir det for vanskelig å holde de
gamle tradisjonene i hevd. For tharuene kan det
bety at den tradisjonelle kunnskapen sakte men
sikkert er i ferd med å gå tapt. Skogbruk og ulovlig kommersiell høsting truer også en rekke viktige medisinplanter med utryddelse, og på grunn
av manglende lovverk har vestlige farmasøytiske
selskaper åpen tilgang til å utnytte Tharu-folkets
kunnskap kommersielt uten å gi noe tilbake til
den fattige urbefolkningen.
Unikt mangfold truet
Nepal har et unikt biologisk mangfold med en
fauna i alt fra sub-tropisk klima i lavlandet til
høyfjellet mange tusen meter over havet. Mangfoldet av medisinsk urtekunnskap blir deretter,
med omkring sytti etniske urfolk – alle med egne
tradisjoner. Blant annet praktiseres tibetansk
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Skogene i Chitwan er under hardt press. Tharu-folket
er helt avhengige av jungelen som gir dem blant
annet fôr til dyra, ville grønnsaker og medisinplanter.

medisin i fjellene og ayurvedisk urtemedisin, med
mer enn 3500 oppskrifter som er fem tusen år
gamle. De vediske skriftene priser spesielt de
potente fjellurtene fra Himalaya.
– Kommersiell høsting av urter er et stort problem. Vi har mange arter, men få av hver art. Store
mengder blir høstet og illegalt ført ut av landet til
India, noe som truer en rekke arter, forteller Dr.
Tirtha Bahadur Shrestha, som er biolog og
ekspert på medisinplanter. Nepals syv år lange
«folkekrig« mellom en sterk maoistgerilja og
myndighetene, har også gitt alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet.
– Både maoistene og regjeringshæren rydder
skogbunnen for å få klar sikt i skogene. Dette
truer mange medisinplanter, forteller biologen.
Sikkerhetsproblemene i landet gjør det også lettere å smugle verdifulle medisinurter ulovlig inn
i India. En annen trussel er skogbruket i landet
som ifølge Shrestha «ikke ser skogen for bare
trær…»
– Vi må satse på ﬂere ressuser i skogene her
enn bare tømmer. For befolkningen har dette
større verdi, sier biologen.
Nepals fattige bønder samler fôr til husdyrene
i skogen, en rekke plantearter brukes til hånd30
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verk, kvinnene samler ville grønnsaker og frukt
og medisinmennene samler urter. Gorauene
blant Tharu-folket begynner nå å få problemer
med å ﬁnne enkelte viktige medisinplanter. Sammen med Nanda Ram Mahato brukte vi over en
halvtime i jungelen for å ﬁnne Serpentin-planten
(Rauvolﬁa serpentine) som er svært viktig for
medisinmennene. Den brukes til å kurere alt fra
forbrenninger og slangebitt til meslinger og feber.

«Både maoistene og regjeringshæren
rydder skogbunnen for
å få klar sikt i skogene. Dette truer
mange medisinplanter.»
Dr. Tirtha Bahadur Shrestha,
biolog og ekspert på medisinplanter

Befolkningspress på skogene har bidratt til at
omkring tjue arter i tharuenes lavland er truet.
Medisinmennene må stadig lenger inn i jungelen
for å ﬁnne plantene de trenger.

På urtejakt
Tradisjonell medisin i Nepal har mer enn nok
kunnskap til å få vestlige farmasøytiske selskaper
og forskere til å gå av hengslene på jakt etter
potensielt virksomme plantestoffer.. En amerikansk student tok med seg en samling Tharuurter brukt mot feber og hodepine tilbake til
laboratoriet. Han fant virksomme stoffer for
feber og hodepine som var kjent for den vestlige
legemiddelindustrien i åtti prosent av plantene
han tok med seg hjem fra Nepal. For forskere og
farmasøytiske selskaper øker sjansen for å ﬁnne
kommersielt interessante planter og virksomme
medisinske stoffer drastisk når de lar seg lede av
tradisjonell kunnskap som medisinmenn sitter
inne med. Problemet for Nepal, i likhet med
mange biologisk rike land i Sør, er at landet ikke
har noe lovverk som regulerer tilgangen til de biologiske ressursene. Et slikt lovverk, sammen med
De forente nasjoners konvensjon om biologisk
mangfold, ville sammen kunne sikre at deler av
inntektene fra medisiner laget i Vesten hadde gått
til lokalsamfunnene og landet selv.
– I dag står alle dører og vinduer åpne for utenlandske forskere og vestlige selskaper, konstaterer
Dr. Tirtha Bahadur Shrestha. Så lenge Nepal ikke
har noe lovverk, vil han ikke kalle forskere som tar
for seg av det biologiske mangfoldet i Nepal for
biologiske «pirater« eller «ransmenn«. Rent
yrkesetisk er han imidlertid ikke blid på forskere
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som tar med seg biologisk materiale ut av landet, for
så å samarbeide med farmasøytisk industri om å
kommersialisere medisinske virkninger av planter.
– Det er ikke forskning, mener biologen.
Store verdier
Mens nasjonal lovregulering om adgang til biologisk materiale lar vente på seg i Sør, blir disse
landene invadert av en hel hær av vestlige selskaper innenfor bio- og agroteknologi, kosmetikkog legemiddelindustrien. Alle med sterke forbindelser til vestlige myndigheter, universiteter,
forskningsinstitusjoner, museer og botaniske
hager.
USA leder invasjonen, og i likhet med andre
OECD-land gis det offentlig støtte i jakten på
kommersielt utnyttbart biologisk mangfold fra
Sør til gigantselskaper som Monsanto, GlaxoWellcome og American Cyanamid. Resultatet er
tusenvis av vestlige patenter på alt fra medisinsk
virksomme stoffer til kjente varianter av de viktigste matplantene fra Sør. Verdien er ﬂere ti-talls
milliarder dollar årlig. Penger som mange biologisk rike, men økonomisk fattige samfunn i Sør
kunne trengt en rettferdig andel av. Selv en enkelt
patent kan gi store inntekter. I 1969 tok en tysk
forsker med seg en jordprøve med soppen Tolypocladium inﬂatum fra Hardangervidda i Norge.
Stoffet cyclosporin ble funnet i soppen, et medisinsk stoff som Novartis tjente omkring 24 milli-

oner dollar på i 1997. Men i likhet med Nepal, har
heller ikke Norge noe regelverk om adgang til biologiske ressurser, så Novartis slipper å dele noe av
inntektene sine.
Skulle noen få tak i planten Tharu-folket bruker når de ikke trenger ﬂere barn, vil Shovan
Mahato og de andre medisinmennene leve livet
som før. De er mer bekymret for om kunnskapen
deres vil overleve dette århundret, og om plantene

På besøk hos pasientene stiller gorauene først en
diagnose basert på pulsen, deretter blir urtemedisinen forberedt på stedet. Shovan Mahato
bruker også hellige mantraer som en del av behandlingen.

«Resultatet er tusenvis av vestlige
patenter på alt fra medisinsk
virksomme stoffer, til kjente varianter
av de viktigste matplantene fra Sør.
Verdien er ﬂere ti-talls
milliarder dollar årlig.»
de er avhengige av fremdeles vil være å ﬁnne i skogen. De har foreløpig ikke hørt om vestlige storselskaper som gjerne vil utnytte det de vet. Sterilisering er en heller dyr operasjon i Vesten, og
gorauene sitter på en biologisk gullgruve som kan
være nøkkelen til å bevare mangfoldet og kunnskapen for kommende generasjoner.
◆
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Bitre bønner
foto MAGNUM / ALL OVER PRESS

Da den spanske oppdagelsesreisende Hernan Cortés i 1519 ble tatt imot av aztekernes keiser, Moctezuma, hvis trone
han bare to år senere skulle komme til å styrte, ble han servert en brunsvart drikk i gullskåler. «Chokolatl» var fremstilt av brune frø fra et tre i skogen og ble betraktet som en styrkende gudedrikk og et afrodisiakum. Drikken ble ganske snart brakt til det spanske hoffet, som syntes det smakte pyton, men sjokolade framstilt av kakaobønner ble
senere etablert som et luksusprodukt blant den europeiske overklassen. I dag plukkes den dyrebare kakaobønnen
med fattige og ﬂittige hender, før den sendes til en ny global overklasse.

Over: Kakaobønner blir lastet på en
truck for transport til et tørkeanlegg
på Agostinho Neto-plantasjen i Sao
Tome utenfor vestkysten av Afrika.
foto: alex webb/ magnum photos

Øverst til høyre: De minste barna
suger på friske kakaobønner under
innhøstingen i Los Rios-området i
Ecuador.
foto: alex webb/ magnum photos

Nederst til høyre: Hele familien må ta i
et tak når kakaobønnene skal høstes.
foto: alex webb/ magnum photos

32
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Gjestene på Angelina i Paris koser seg med tykk, varm sjokolade. foto: alex webb/ magnum photos

I Hershey i Pennsylvania kan man ta seg et kakaobad ved stedets sjokoladespa. foto: alex webb/ magnum photos
34
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Livsstilsendring – idéen som forsvant?
Da Fivh ble startet gjennom Erik Dammans bok Fremtiden i våre hender og
folkemøtet i Nadderudhallen, var hovedprinsippet klart: For å skape virkelig samfunnsendring trengtes to ting: politisk handling og en omlegging av
livsstilen hos den enkelte. Denne tanken skapte stor entusiasme, men etter
hvert ser det ut til at livsstilsomleggingen har kommet mer og mer i skyggen,
eller blitt helt forkastet. Jeg synes til og med å huske en uttalelse fra Damman
selv hvor han ”innrømmet’’ at ideen om livsstilsendring slo feil.
Jeg tror imidlertid at vi taper noe vesentlig hvis vi er går bort fra ideen om
livsstilsendring. Å leve enklere kan både gi stor glede til enkeltmennesker og
familier, og være bidrag til en gunstig samfunnsendring. La meg komme
med noen eksempler bare fra min egen vennekrets: – Et dansk ektepar (nå i
60-årene) leste Dammans bok da den var nyutkommet, og ble meget inspirert av ideene i den. De lot blant annet være å bygge på sitt lille hus – som så
mange venner og kolleger av dem gjorde – og satset på en livsstil med gjenbruk og nøkternhet. Begge to ble istand til å tre ut av det aktive yrkesliv ganske tidlig, og kunne i stedet vie seg til studier og interesser som var mer verdifulle for dem.
– Kona mi og jeg ønsket ikke at sønnen vår skulle begynne i barnehage før
han ble tre år. Blant annet takket være en enklere livsstil (for eksempel å leve
i Oslo uten bil) kunne jeg ta permisjon uten lønn i to år og være hjemme hos
ham. Vi føler begge at det har gitt gutten mye trygghet, og for meg har det
vært en stor glede (om enn utfordrende til tider) å ta så tett del i den tidlige
barndommen hans. Vi har snakket med mange andre småbarnsforeldre som
har ønsket å kunne gjøre noe liknende.

«Vi må vise at det faktisk er mulig å leve bedre, få bedre tid,
være mindre tynget av ting.» Svein Myreng

Rikt liv med enkle midler
Slik det er nå, virker organisasjonen altfor topptung. Blant annet tror jeg Folkevett må være omtrent det eneste blad av sin type, som ikke har en spalte for
lesernes meninger. Det fremmer ikke akkurat engasjement nedenfra! Mitt
ønske for Framtiden i våre hender er derfor: La oss beholde det politiske perspektivet, men også hente fram igjen livsstilsperspektivet, og vise sammenhengen som kan være mellom en enklere livsstil og større livsglede. Arne
Næss’ gamle slagord «et rikt liv med enkle midler» er fortsatt gyldig. Selv om
det kanskje går stikk i mot tidens tankemoter, kan det hende det går an å
vekke opp igjen litt av entusiasmen fra sytti-åtti-tallet – kanskje blandet med
en tålmodighet og nøkternhet som manglet den gang. La Folkevett igjen bli
medlemmenes talerør. Jeg tror verken leserne eller redaksjonen vil tape på det.

Svein Myreng (Innlegget er forkortet. Red. anm.)

«Etterhvert ser imidlertid entusiasmen ut til å ha sluknet,
og Framtiden i våre hender har blitt mer og mer lik en vanlig politisk organisasjon.» Svein Myreng
Ekte gleder eller moralisme
Disse eksemplene viser at det er mulig å ﬁnne mange ekte gleder gjennom å
ta et lite skritt bort fra kjøpevanviddet, samtidig som det også letter presset
på naturressursene. Dette gir også en styrkende følelse av at det i hvert fall er
noe man kan gjøre. Da Framtiden i våre hender ble stiftet – og i mange år
etterpå – vokste også en stor entusiasme blant folk for å forsøke å endre
livene sine, og bevegelsen var et godt talerør for dette. Husk at Folkevetts forløper faktisk het Ny livsstil! Etter hvert ser imidlertid entusiasmen ut til å ha
sluknet (sikkert med unntak av mange gode lokallag), og Framtiden i våre
hender har blitt mer og mer lik en vanlig politisk organisasjon. På det politiske området blir det gjort veldig mye bra, både av NorWatch og andre, men
de gangene man kommer inn på livsstil, er det gjerne i form av heller moralistiske utsagn som: «Nordmenn ligger på verdenstoppen i forbruk av ....
(strøm, klær, hva du vil). Vi bør forbruke mindre.» Det er sjelden vi ser forsøk
på å forstå hva som ligger bak en livsstil preget av høyt forbruk og høy fart –
slik som en følelse av mangel på mening i tilværelsen, eller ensomheten som
ligger innbakt i den moderne livsstilen. Hvis det skal være noen sjanse for at
folk i Norge skal forbruke mindre, kan det ikke komme bare gjennom politiske oppfordringer eller gjennom moralistiske formaninger. Vi må vise at
det faktisk er mulig å leve bedre, få bedre tid, være mindre tynget av ting... Nå
er det andre bevegelser som hevder dette budskapet: kirken og andre religiøse organisasjoner, og deler av alternativbevegelsen. Kanskje kan Framtiden
i våre hender igjen bli en kraft på dette området, men for øyeblikket ser vi ut
til å være langt unna.
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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.

Mens vi skriver
historie…
Det hører ikke til normaliteten at en fagbok i
statsvitenskap beﬁnner seg på toppen av
antall bøker solgt ved Norli bokhandel. Men
så hører det heller ikke til normaliteten at
USA fører en angrepskrig uten Europas entydige velsignelse. Denne boken søker å sortere
momentene i dette unormale, for et ﬁgurativt
og utvetydig verdensbilde synes plutselig å
ha blitt abstrakt, formmessig utﬂytende, uten
entydige forståelsesformer. Skjønt nivået på
tekstene krever en interessert og konsentrert
leser, vil det fullt ut være mulig å trenge inn i
problemstillingene uten å besitte et hovedfag
i statsvitenskap. Målet for forfatterne har
vært å gi en allmenndannende innfallsvinkel
til en tid i forandring. Vi er underveis til noe
som skal bli, fremtidens avtrykk inn i dette
uvisse, fra skritt i delvis blindhet, skjønt vi
tvinges til å løpe – jaget av en tidsånd som
ikke har fattet seg selv. «Spillet om Irak« er
en bok for alle som ønsker å forstå en særdeles påtrengende bit av vår felles virkelighet.

Joakim Hammerlin

Den store beveger

Klodens helsetilstand

Flygende skjønnhet

Prisbelønte Per Olov Enquist har blitt overøst
med rosende kommentarer for sin historiske
roman om pinsebevegelsens første karismatiske leder, Lewi Pethrus. Nå foreligger boken
i norsk oversettelse.
Med sine 250 millioner medlemmer
utviklet pinsevekkelsen seg til et av de mest
ekspansive kirkesamfunn i det tjuende
århundre. Forankringen de tungetalende
«bablerne» i utgangspunktet hadde i det
nordiske fattigsamfunnets filleproletariat,
det sterke sosiale engasjementet og bevegelsens store utbredelse er kanskje underkjent. Som folkebevegelse har den fått leve
sitt eget isolerte liv, nærmest som en marginalisert gruppe. Bevegelsens radikalpietistiske orientering med en velutviklet syndekatalog og de ekstatiske og emosjonelle
innslagene i gudstjenesteliturgien ble derimot stående som bevegelsens varemerke.
Boken om Lewi Pethrus er også en bok
om det forrige århundres folkebevegelser.
Troen på spredning av ideene, framfor byggingen av organisasjon og hierarki var
hovedtanken bak utviklingen av den religiøse vekkelsen som sprang fram fra de aller
fattigste samfunnslagene og i hovedsak var
dominert av unge ugifte arbeiderkvinner.
«En folkebevegelse er en bevegelse i menneskenes hjerter, en ide og ikke en organisasjon. Blir ideen en organisasjon, dør den», var
tanken bak pinsebevegelsens sans for ﬂate
strukturer, lekmannsstyre og uformell maktfordeling.

Du er et av 6,2 milliarder mennesker og deler
klode med ﬁre ganger så mange som for
hundre år siden, omtrent halvparten har
klumpet seg sammen i byer – nærmere én
milliard i slumstrøk. Den rikeste femtedelen
står for 86 prosent av forbruket (som for
øvrig ville kreve tre kloder for at hele verdens
befolkning skulle ha kopiert et vestlig levesett) og farter rundt i 87 % av kjøretøyene.
Bruken av fossilt brensel har nådd en foreløpig topp og bidrar til at CO2-konsentrasjonen
i atmosfæren beﬁnner seg på sitt høyeste
nivå, mens skogene som skal suge opp kullosen krymper til halvparten av det området de
opprinnelig dekket. Den globale oppvarmingen forsterkes så kraftig at temperaturene er forventet å stige med mellom 1,4 til
fem grader celsius i løpet av de kommende
hundre årene. Korallrev dør, liksom en fjerdedel av verdens pattedyr, tredve prosent av ﬁskeslagene og tolv prosent av fuglene også
står i fare for å gjøre. Men det ﬁnnes også
svake lysglimt:Vind- og solkraftproduksjonen
har hatt en årlig vekst på tredve prosent det
siste tiåret, de massive ødeleggelsen av
regnskogene i Amazonas minket i samme
tidsrom med tretten prosent. Hullet i ozonlaget over Antarktis ser ikke ut til å vokse ytterligere og kan til og med komme til å tette seg
i løpet av de nærmeste femti årene, for å
nevne noe. Worldwatch Institute har for
tyvende gang foretatt sin årlige helsesjekk på
vår stadig mer overbelastede klode. Diagnose: Tilstanden er stabil, men kritisk.

Er du interessert i fugler? Eller har du sans for
skjønnhet? Eller driver du selv og maler, tegner eller fotograferer i naturen? Da er denne
boka noe for deg. Den kommer til å bli en av
de vakreste bøker i din boksamling. I tillegg
er den lærerik. Boka portretterer den svenske
ornitolog, fuglemaler og forfatter Lars Jonsson.Allerede som tjueåring ble Jonsson bedt
om å lage håndbøker over europeiske fugler.
Bøkene har senere gjort ham kjent blant fuglekikkere over hele Europa. Som kunstner
nevnes Jonsson gjerne sammen med de store
svenskene Bruno Liljefors og Anders Zorn.
Bokas 150 oljemalerier, akvareller og tegninger uttrykker en sterk innlevelse i fuglene
og deres leveområder. Som liten kunne Jonsson klatre opp i trær for å leve seg inn i spurvehaukens situasjon. Professor Staffan Söderblom har skrevet et inspirerende kapittel om
å «se» i naturen. Lars Jonsson har en beundringsverdig evne til å se.

Arne Storrønningen

Joakim Hammerlin

Tittel: Spillet om Irak
Redaktører: Rasch, Haaland
Matlary, Mydske (red.)
Forlag: Abstrakt forlag, 2003

Tittel: Lewis reise
Forfatter: Per Olov Enquist
Forlag: Gyldendal, 2002

Tittel: Jordens tilstand 2003.
Redaktør: Linda Starke
Forlag: Cappelen, 2003

Trond Wormstrand

Tittel: Fåglar och ljus
Forfattere: Lars Jonsson,
Björn Linnell og Staffan Söderblom.
Forlag: Atlantis, Stockholm
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Fotoutstilling til utlån
Framtiden i våre henders lokallag på Blindern har
i vår arrangert en rekke foredrag under tittelen
«Motvekt 2003». Formålet har vært å øke bevisstheten omkring hvordan og av hvem våre holdninger påvirkes i et stadig mer informasjonsmettet samfunn. Økonomisk politikk, massemedia og
reklame har vært blant temaene, og foreleserne
har inkludert Jan Johnsen, Trond Blindheim, Erik
Reinert og Ingerid S. Straume. I forbindelse med
foredragene har det blitt vist en utstilling med de
mest kjente arbeidene til Adbusters. Denne utstillingen er nå kjøpt inn av Framtiden i våre hender
og kan stilles til utlån for lokallagene.
Ta kontakt med Liv Thoring i Framtiden i
våre hender, tlf. 22 03 31 50, eller e-post:
liv.thoring@ﬁvh.no.

Krever grønne skatter

Nytt lokallag på Ås
tekst BENTE STØA, Fivh Ås

Det er onsdag kveld, og på studentsamfunnet til
Norges landbrukshøyskole på Ås sitter tredve forventningsfulle sjeler samlet. Det er oppstartsmøte
for Framtiden i våre henders lokallag.
Ikke mange kjenner hverandre fra før, men her er det lite sjenanse. Det diskuteres høylytt og livlig og det er ikke lett for ordstyrer å holde orden på alle hendene som fyker i været. Oppmøtet er over all forventning. Ideene er mange og kreative, og
det ser lyst ut for et aktivt framtidig lokallag. Og Ås lokallag har
ikke skuffet siden den gang. Noen har kommet til og noen har
gått, men til sammen har lokallaget nå omkring tjue aktive
medlemmer.
De kan være godt fornøyde med aktiviteten. Studentmiljøet på Ås er kjent for sitt mangfold av lag og foreninger og
konkurransen om studentenes engasjement er stor.

Coca Colombia-kampanjen
En av lokallagets stoltheter er Coca Cola-kampanjen, som de
har hatt gående nesten helt siden oppstarten. Et av resultatene
er en plakat der det i hvitt på rødt, med Coca Colas karakteristiske skrifttype, står skrevet «Reject Coca Colombia». Nederst i
venstre hjørne fortelles det om Adolfo de Jesus Munera som ble
drept i Colombia 31.august 2002. Han er den åttende fagforeningslederen hos Coca Cola som har blitt drept…
Det har blitt laget flere forskjellige plakater i anti-Coca
Cola-kampanjen, som nå pryder vegger både i Ås og i Oslo.
Cola-kampanjen går under arbeidet til den av smågruppene
som tar sikte på å «overvåke» næringslivet. Denne gruppen
driver med en slags adbuster-virksomhet. Målet er å gjøre folk
oppmerksomme på overgrep som gjøres i næringslivet.

Grønt universitet
Det arbeides også med en rekke andre prosjekter for øyeblikket.
Blant annet samarbeider lokallaget med ﬂere andre foreninger
ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) i prosjektet «Grønt uni-

versitet», der det skal undersøkes hvorvidt NLH virkelig er et så
«grønt» universitet, som det kaller seg. I den sammenheng skal
det blant annet undersøkes energibruk, kantinedrift, avfallshåndtering og dyrehold.
En av smågruppene samarbeider med Latin-Amerikagruppen i Oslo om markeringen av 30-års dagen for militærkuppet i Chile, som er 11. september 2003. Diktaturet i Chile
ble opphevet i 1990, men fortsatt sitter fanger fra diktaturtiden
i fengsel og ﬂere chilenere er i eksil i utlandet, uten mulighet
til å dra tilbake til landet sitt.
Ås lokallag har også vært aktive i ﬂere av sakene Framtiden i våre hender sentralt har hatt på dagsorden. Flere av
lokallagets medlemmer var med og markerte kjøpefri dag i
Oslo i november. Dagen ble markert med anti-shopoholiker
stand på Youngstorget, stressede dansere som danset seg
gjennom gatene, nedlesset av julegaver, og utdeling av
«grønne gavekort», med alternative og miljøvennlige julegaveforslag.
Også i Framtiden i våre henders «tropisk tømmerkampanje» som i høst ble avviklet i samarbeid med Regnskogfondet, deltok noen av lokallagets medlemmer. Arbeidet
gikk ut på å undersøke om forretninger som selger trevirke,
har tropisk tømmer utstilt, eller på lager.

Sosialt
Det har vært mye å gjøre siden oppstarten, men ingen av medlemmene klager.
«Vi velger jo arbeidsmengden» selv påpeker Eirik Steindal,
en av initiativtakerne. - Og dessuten ville ingen av oss ha vært
med om vi ikke hadde ment det hadde vært morsomt, viktig
og givende arbeid.
– Sosialt er det også, legger lokallagets leder Vegard Eldholm til, og forteller at han har truffet ﬂere av sine beste venner ved landbrukshøgskolen gjennom lokallaget.

– Hvis Norge mener noe med miljøpolitikken sin, er
det nå på tide at vi forbrukere får merke at det lønner seg å leve miljøvennlig, og at det skal koste å
forurense, uttalte Arild Hermstad, daglig leder i
Framtiden i våre hender, til miljøminister Børge
Brende på regjeringens budsjettkonferanse ved
Halvorsbøle på Jevnaker. På vegne av Framtiden i
våre hender og den ny-lanserte aksjonen «For Riktige Priser»(FRP) overrakte Hermstad et grønt lokomotiv til statsråden med oppfordring om at han må
bli et lokomotiv for å få grønne skatter inn i Statsbudsjettet 2004.

Gaver til Framtiden i
våre hender
En gledelig endring i statsbudsjettet for 2003, gjør
at gaver til Framtiden i våre hender (Fivh) og ﬂere
andre frivillige organisasjoner gir skattefradrag for
gaver opp til 6.000 kroner. (I 2002 var grensen
900 kroner.) Minstebeløp er fortsatt 500 kroner.
Fivh innrapporterer gavene til Skattedirektoratet.
Vi trenger kun ditt personnummer (11 siffer). Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke for alle
bidrag som gjør det mulig for oss å drive et arbeid
i det omfang vi gjør. Gaver til Fivh kan sendes på
kontonummer: 1602.58.50800. Dersom du
ønsker å støtte Fivh regelmessig via avtalegiro,
ring Bjørn Juvkam på 22 03 31 55 eller send
e.post til: bjorn.b.juvkam@ﬁvh.no.

Operasjon dagsverk til
Utviklingsfondet
Det er nå kjent at Utviklingsfondet har fått tildelt
årets Operasjon dagsverk. Pengene skal gå til
deres partnere i Sri Lanka, hvor Framtiden i våre
henders lokale versjon «Future in our hands, Sri
Lanka», er en av ﬂere samarbeidspartnere.Vi gratulerer Utviklingsfondet med et kjempeløft og en
gyllen anledning til å få satt sin bistandsﬁlosoﬁ på
dagsorden!
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Verv medlemmer
til Framtiden i våre hender !
Vi har attraktive premier for deg som verver medlemmer til Framtiden i våre hender. Fyll ut navn på personer du verver på kupongen under, eller
bruk verveskjema på vår hjemmeside www.ﬁvh.no. Vi sender ut medlemsgiro, og når den er betalt sender vi deg vervepremien. – Lykke til, og takk
for at du hjelper oss med å øke medlemstallet!

Dette er våre vervepremier:
Antall vervet

vervepremie (velg én premie)

1 person

Bok: Naomi Klein «No Logo»,

Digital kamera
– verv 3

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

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

3 personer

Interrail

Bardu sovepose fra Helsport

– verv 13

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

Interrailbillett- 3 soner
Femund tomannstelt fra Helsport

16 personer

Hasle kajakk*
Femund tremannstelt fra Helsport

18 personer

Lavvo fra Helsport ,
modell Varanger 8-10 pers.

20 personer

Kano fra Arne Hasle

Hasle kajakk
Ullpledd naturfarget

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

– verv 16

– verv 2

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

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

Adresse

FIVH betaler
portoen

__________________________________

Postnr./sted

Svarsending
Svarsendingsavtale nr.:
152260/286PB
Kategorier (Kat.):
M = Vanlig medlem kr. 245 (ord kr 375)
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
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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. Frist for annonser til neste nr. er 19.5.

1978

197
1967
retrospektiv

Småbruk på Hedmarken
Småbruk på Hedmarken til leie, evt. salg. Panoramautsikt.
Kort vei til Gardermoen.

Telefon 62 58 46 34

Debatt:

Stopp Coca-Cola!
Jeg vil gjerne rette oppmerksomheten mot Coca Cola, og
med dette oppfordre til boikott av alle deres produkter. Her
presenteres noen mørke sider ved selskapet.
– I Colombia anklages the Coca Cola company (TCCC)
for å bruke dødsskvadroner til å forfølge og drepe arbeidere
som vil organisere seg i fagforeninger. Klassekampen skrev
12. september om drapet på fagforeningslederen Adolfo de
Jesus Munera. Han ble drept 22. august i år, like etter at forfatningsdomstolen hadde vedtatt å behandle saken hans
om usaklig oppsigelse fra Coca Cola-fabrikken. Han er dermed den åttende fagforeningslederen ved Coca Cola som
har blitt drept.
– I Plachimada, India, er det vannkrise. Brønnene tømmes, vannkvaliteten er blitt dårligere og avlingene er redusert til en sjettedel. Synderen er Coca Colas Hindustan
fabrikk som under politibeskyttelse pumper opp 1,5 millioner liter grunnvann per dag til sin produksjon, hevder ﬂere
tusen lokale bønder og urfolk som har demonstrert mot
”vannrøveriet”. – Coca Cola har gjort livene våre miserable,
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forteller stammeleder M. Swaminathan til Corpwatch India.
– Vi har kjøpt opp eiendommene. Ingen lover regulerer
vannbruket vårt, konstaterer en representant for Coca Cola.
– Selskapet TCCC satser også stort i Afrika. Prisen på
Coca Colas produkter blir satt så vidt innen rekkevidde for
de fattigste. Coca Cola har så godt som monopol i store
deler av Afrika. Folk her forbinder ofte Coca Colas produkter med lykke og suksess, og bruker penger på drikken som
de heller kunne brukt på sunn kost. I en studie i Zambia ﬁkk
halvparten av barna diagnosen «Fanta Baby», etter å ha
blitt oppfostra på Fanta. Myndighetene i Zambia forbød
denne reklamevirksomheten. I andre land går den sin gang.
Få afrikanske land har sterke nok skole- og helsevesen til å
veie opp for denne desinformasjonen. Lignende ting skjer
over store deler av Afrika sør for Sahara, men få politikere
utviser en handlekraft som det de zambiske myndighetene
gjorde.
– Det svenske pensjonsfondet Sjunde AP-fonden har, av
etiske hensyn, blant annet luket Coca Cola ut av aksjeporteføljen. Norske KLP har nå fulgt etter.
Les mer på www.cokewatch.org og www.corpwatchindia.org
Vil du lese om en godt skjult men potensitelt enorm sak i
USA, sjekk ut http://www.guerrillanews.com/cocakarma

USKYLDENS SISTE BASTION
Jeg har reist en del det siste året, og jeg synes jeg
ser en ny tidsånd som nok skremmer mange. I
utlandet har jeg ofte sagt at Norge var uskyldens
siste bastion i Europa. Jeg tror mange nordmenn
fremdeles har denne uskylden i seg, men den står
i stadig sterkere motsetning til det nye som er
presset inn på dem. Vekst-penger-problemer.
Dette opplever folk som noe de egentlig ikke vil.
Jeg tror det er en slags angst ute å går.

Erik Bye i Folkevett i nr 1/79
LA MOR VASKE BILEN
For å få litt variasjon i arbeidet hjemme, kan man
bytte litt på arbeidsoppgavene, slik at far for
eksempel vasker opp og mor vasker bilen, dersom
det motsatte er vanlig. Barna vil også gjerne hjelpe
til. Men dersom de alltid må gjøre samme jobben,
går de trett av å gjøre det samme hele tiden.

«Gjør det sammen» – Folkevett nr 1/79
EN KVELD UTEN GRAMMOFON
Prøv en kveld uten lyd. Ingen TV, ingen radio,
ingen grammafon, ingen kassettspiller. Å gjøre
hverdagen annerledes kan også være – å la noe
være…. Kanskje får stillheten deg til å oppdage
utsikten eller bildet på veggen på ny? Vil noen
lese høyt? Det står sikkert en interessant bok i hyllen som dere kan lese høyt – kanskje på omgang?
Nå er dere ikke forstyrret av inntrykk som strømmer inn utenfra, og heller ikke av irritasjon og
hysjingen fra den som vil se Dagsrevyen eller fra
den som synes at musikken er for høy.

Vegard Eldholm
Framtiden i våre hender, Ås lokallag
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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.

Vise om byen Hiroshima
Det var en vakker morgen
Udi Hiroshima by.
En sommermorgen nittenfemogførti.
Og solen ja den lyste
Fra en himmel uten sky,
En sommermorgen nittenfemogførti.

Og mange småbarn var det
Som stadig lå iseng
For dette var en tidlig morgentime
Mens solen strålte deilig
Og mens duggen lå på eng
Og blomster nettopp åpner sine kroner.

Småpikene de lekte
Udi have og blant trær
Og gjorde allting slik de store gjorde.
De pynter sine dukker
Og de vasker dukkeklær
Og kvinnene skar brød på kjøkkenbordet.

Det var en vakker morgen
Udi Hiroshima by
En sommermorgen nittenfemogførti
Og solen ja den lyste
Fra en himmel uten sky,
En sommermorgen nittenfemogførti.
Jens Bjørneboe
fra «Aske, vind og jord»
Gyldendal Norsk Forlag 1968.

