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Visjonen fra Verdun

leder

I et bølgende åkerlandskap tretti mil øst for Paris, ligger verdens ukjente fredshovedstad, Verdun. Her døde over 800 000 soldater i historiens mest blodige slag, i en meningsløs kamp om
det militære herredømmet over en fransk åskam på knappe ti kvadratkilometer.
… Verdun er glemt. Minnene om hundretusener av unge franske og tyske menn som vinteren 1916 ble sluset inn «den hellige veien» på vei til dødsmarkene ﬁnnes bare i falmede
mapper, grå arkivskuffer og som navn på minnetavlene i det gamle landsbykapellet.
«I dag er det utenkelig at franske og tyske soldater skal gå løs på hverandre – uten et
totalt sivilisasjonssammenbrudd. Det skyldes ikke bare den økonomiske integrasjonen. Det
skyldes også et gjennombrudd for moderne fellesskapsbevissthet», skriver Steinar Lem som
sammen med researchmedarbeider Joakim Hammerlin besøkte de historiske slagmarkene.
Sett i et generasjonsperspektiv er det mulig å bygge fred og ny stabilitet mellom stater og
regioner. Krig mellom Norge og Sverige var en reell trussel ved det tjuende århundres begynnelse. 50 år seinere raste den 2. verdenskrig med de europeiske stormaktene Tyskland og Frankrike på hver side av fronten. Økonomisk sammensmelting, utvikling av avanserte velferdsstater
og bekjempelse av fattigdom har vært viktige innslag i byggingen av fred mellom gamle rivaler. Det er ikke utenkelig at slike prossesser kan utvides videre i global målestokk. Utopi?
Steinar Lem beskriver sin dristige visjon slik: «Det er ikke lenger umulig at hele verdenssamfunnet kan løftes inn i et felleskap av gjensidige økonomiske og sosiale bånd som gjør
krig mellom stater absurd …»
Den norske professoren og fredsaktivisten Eva Nordland pekte i en kronikk i Aftenposten på behovet for å «utvide vår sirkel for medlevelse». Det handler om summen av de budskap og de handlinger som foretas av ﬂertallet av oss over lang tid, konkluderer hun.
«Vi kan forestille oss at alle budskap mennesker i mellom kan deles inn i to slag», mener
Nordland. «Det ene budskap handler om omsorg for natur og medmennesker og er uttrykk
for kjærlighet og solidaritet. Jo mer dette budskap får rå i menneskers samliv, jo mer det får
bre seg i rom og tid, gir det løfter om fredelig forandring.... om mange nok, fra generasjon
til generasjon, handler ut fra omsorg og solidaritet for natur og medmennesker»(…)
«Det andre budskapet handler om forsvar for seg selv og egen krets, uten å overveie virkningene på omgivelsene. Over tid fører det med seg motsetninger, kamp, hat, ﬁendeskap»
skriver Eva Nordland.
… Verdun er historie… Men makter vi å avskaffe de konﬂiktene som truer vår tids stabilitet og fred?

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør
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visjonen fra Verdun

«Det er ikke lenger umulig at
hele verdenssamfunnet kan løftes
inn i et felleskap av gjensidige
økonomiske og sosiale bånd
som gjør krig mellom
stater absurd...»
Steinar Lem i reisebetraktninger
fra verdens fredshovedstad
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Den kroniske underernæringen i verdens fattige
land er økende. Disse barna fra Elfenbenskysten
venter på mat fra en lokal hjelpeorganisasjon. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt sult til
den største trusselen i verden i dag.
FOTO: REUTERS

Den største trusselen

I Afrika opplever man en økende frustrasjon over at den truende sultkatastrofen på Afrikas horn ikke får den

oppmerksomhet den fortjener. – Vi burde ha lært av tidligere kriser at vi må reagere i tide og rette oppmerksomheten mot
mennesker som har rett til å få hjelp, sier Mamadou Mbaye ved FNs matvareprogram i Eritrea.
tekst THALIF DEEN / JAMES HALL/KATY SALMON (IPS) og MARGUNN GRØNN

FNs medarbeidere peker på det ironiske i at de krigsrammede irakiske
familiene ﬁkk tilgang til en måneds
mat, mens krigs- og sultrammede
afrikanere har måttet klare seg med
ingenting. De er opptatt av at pengene til Irak må bestå av nye midler,
ikke ressurser som ﬂyttes over fra
Afghanistan, Nord-Korea og Afrika.
Aksepterer lettere lidelse i Afrika
FNs humanitære innsats i Irak forventes å bli FN-organisasjonens
største operasjon noensinne, til og
med mer omfattende enn forrige års
innsats på Afrikas horn. Takket være
4
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det nasjonale distribusjonssystemet
av mat og andre nødvendigheter,
(det vil si det FN-ledede olje for matprogrammet, som fungerte fram til
invasjonen av Irak ble innledet), regner man med at de ﬂeste irakere har
hatt tilgang til mat gjennom krisen.
Samtidig er matkrisen i deler av
Afrika nærmest konstant på grunn
av en «dødelig kombinasjon» av tilbakevendende tørke, mislykket økonomisk politikk, krig og hiv-viruset.
Kamp om bistandskronene
Bill J. Fletcher, talsmann for Trans
Africa Forum i Washington, mener

matkrisene i Nord-Korea, Afghanistan og Irak gjør framtiden ennå
mørkere for Afrika. I forbindelse
med invasjonen gikk FN ut og bad
om 2,2 milliarder dollar til Irak etter
krigen. Av de pengene skal 1,3 milliarder gå til matbistand. Svaret fra
det internasjonale samfunnet var
positivt og man ble snart lovet 1,2
milliarder dollar.
Det er da også riktig at behovene
i Irak er store. Allerede før krigen var
over seksti prosent av Iraks 27 millioner innbyggere avhengige av FN
for å klare seg. Men James Morris i
FNs matvareprogram uttrykker nå

uro for at giverland skal ﬂytte
bistand fra andre regioner, blant
annet Afrika, til Irak.
– Pengene til Irak må bestå av nye
midler, ikke ressurser som ﬂyttes
over fra Afghanistan, Nord-Korea og
Afrika, sier han. – Hvordan kan det
ha seg at vi rutinemessig aksepterer
et nivå av lidelse og hjelpeløshet i
Afrika som vi aldri ville akseptert i
noen annen del av verden?
Negative til USA
Mange av Afrikas ledende redaktører og journalister deltar i et internettforum som kalles African Economic
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De store apene utryddes

Editors Forum. Redaktør Rayborn
Bulley fra Ghana oppsummerer der
noe av det mange afrikanerne føler:
– Jeg må ta opp spørsmålet om
hvordan USA bruker Afrikas land
for å oppnå sine egoistiske mål.
Faktum er at de afrikanske land
som ikke har olje nå lider ettersom
deres økonomier går på tomgang.
Det er et faktum at Ghanas økonomi har blitt deformert av de høye
oljeregninger som regjeringen må
betale. Det har ført til nesten 100
prosent økning av bensinprisene.
Jeg synes de afrikanske landene
burde gjøre et tydelig skille mellom
å støtte en god sak og å henge i
skjørtene på en nasjon som hjelper
en med den høyre hånden mens
den knuffer en ned i et dypt dike
med den andre.
Kritiserer vestlig presse
Afrika påvirkes selvfølgelig også av
krigen. Under en paneldebatt med
deltakere fra det sørlige Afrika, sa
Milton Nkosi, som arbeider for
BBC i Johannesburg, at den oppmerksomheten krigen ﬁkk i mediene gjorde at viktige hendelser i
Afrika ble ingnorert av verdenspressen. Mange afrikanske journalister kritiserte også sine vestlige
kolleger for å støtte krigen gjennom sin rapportering.
– Med ledere krydret med sitater
som «å gi irakiske barn håp er det
beste håpet for verden», har vestlige
medier vist at de for anledningen
har lagt de journalistiske prinsippene til siden, skriver den mosambiske redaktøren Simeo Cossa.
Generalsekretæren i FN, Koﬁ
Annan, har tidligere beklaget at de
eneste kriser som skaper overskrifter er situasjonen i Irak og konﬂikten mellom israelere og palestinere
i Midtøsten.
– Over alt dømmer fattigdommen mødre og små barn til en for
tidlig død, sender dem i seng sultne, nekter dem rent drikkevann og
holder dem borte fra skolene.
◆

Omfattende studier viser at antallet sjimpanser og gorillaer i området Kongo og
Gabon har sunket dramatisk. Dette er menneskeapenes siste store leveområder, hvor
åtti prosent av verdens gorillaer og de ﬂeste
vanlige sjimpanser holder til. Sammenligner
man med målinger fra åttitallet, er bestanden mer enn halvert. Dette skyldes en kombinasjon av økt jakt og det dødelige ebolaviruset som sprer seg gjennom jungelen.
Eksperter fra blant annet Princeton University i England advarer nå mot total utryddelse, og mener man må sette alt inn på å stoppe jakt, beskytte apenes leveområder og
hindre spredningen av ebola.
Kilde: www.forskning.n

blanding med tyranni og dermed blir mer
sårbare for talibanerne og Al-Qaidas manipulasjon, sier Mahmood Karzai og Jack
Kemp i et debattinnlegg i Washington Post.
Mahmood Karzai er det afghansk-amerikanske handelskammerets grunnlegger.
Kilde: IPS

Fattige og rike mødre
Norge, Sverige og Danmark skårer høyest på
Redd Barnas årlige morsindeks, en rapport
som vurderer vilkårene for graviditet og barnefødsler rundt om i verden. Blant de landene der mødrene har det vanskeligst, ﬁnner vi
Niger, Burkina Faso, Etiopia, Jemen og Guinea-Bissau. Sammenlignet med her hjemme
lever en mor i disse landene med 600 ganger så høy risiko for å dø under graviditeten
eller fødselen, og 27 ganger så høy risiko for
å se sitt barn dø i løpet av de første leveårene. Indeksen er regnet ut fra seks forhold:
dødsrisiko ved graviditet og fødsel, bruk av
prevensjon, blodprosent, tilgang til kvaliﬁsert helsepersonell, kvinners leseferdigheter
og politisk deltakelse.
Kilde: IPS

Hvis vi ikke passer på, kan vår
nærmeste slekt være på utryddelsens rand om bare ti år. oto: reuters

Afghanistan ett år etter
Et år etter konﬂikten i Afghanistan har det i
følge Ahmid Wali Karzai, bror til Afghanistans president Hamid Karzai, og presidentens representant i Kandahar, fortsatt ikke
skjedd forbedringer for vanlige mennesker i
landet. Det største problemet er i følge kritikerne at USA samarbeider med lokale krigsherrer når det gjelder sikkerheten utenfor
Kabul, i stedet for å benytte den internasjonale fredsbevarende styrken Isaf.
– I beste fall fører USAs samarbeid
med krigsherrene til at man skaper avstand
til den vanlige afghaner. I verste fall kan det
føre til at afghanerne assosierer USAs inn-

nen. Nesten halvparten av alle EU-medlemsland bruker bare mellom en og ﬁre prosent av sitt helsebudsjett på psykisk helse.
Kilde: IPS

Redd Barnas rapport viser enorme
forskjeller mellom mødre i fattige
og rike land. foto: kristin fagerlid

Nesten halvparten av alle EU-medlemsland bruker bare mellom en
og ﬁre prosent av sitt helsebudsjett
på psykisk helse. foto: kristin fagerlid

Truer elefantene
Seks år etter at det internasjonale samfunnet forbød elfenbenshandelen, er snikskyttere fortsatt en alvorlig trussel mot elefantene i Uganda. I slutten av mars ble sju elefanter drept av snikskyttere i landets største
nasjonalpark, Murchison Falls, idet femten
sivile og to soldater tok seg inn i området og
åpnet ild mot elefantene. Seks elefanter
døde umiddelbart og sju meldes drept. Man
vet ikke om ﬂere kan ha blitt skadet og
omkommet senere. Fem av snikskytterne er
tatt og avventer dom.
Elefantene er en av de største turistattraksjonene i landet og myndighetene ser
alvorlig på hendelsen. På 1960-tallet
hadde Uganda omkring 30.000 elefanter. I
dag ligger tallet på omkring 2500.
Kilde: IPS

Pykiske problemer i EU

Nå som den amerikanske regjeringen lover å gjenoppbygge og
demokratisere Irak, kan det være
tid for å studere hva som har
skjedd i Afghanistan det siste året.
foto: reuters

Nesten en fjerdedel av alle EU-innbyggere
opplever at de lider av psykiske problemer.
Dette viser en undersøkelse hvor personer
fra femten EU-land ble spurt om sin mentale helse. Blant problemene de oppga, var
depresjon, schizofreni og alkoholrelaterte
sykdommer. Generelt opplevde ﬂere kvinner
at de hadde psykiske problemer enn menn.
Italienere og portugisere opplevde at de
hadde størst problemer, mens innbyggerne i
Finland og Sverige kom heldigst ut. Forsker i
Verdens helseorganisasjon (WHO), Dr. Shekhar Saxena, sier at mange av EUs land
mangler en nasjonal helsepolitikk for psykisk syke. Det gjelder særlig for ﬂere av de
landene som søker om medlemskap i unio-

Snikskyttere utgjør fortsatt en
alvorlig trussel for elefantene i
Afrika. foto: reuters

Redigert av Margunn Grønn
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kommentar

Sigurd Skirbekk er
professor i sosiologi
ved Universitetet
i Oslo

Naturvern og konservat i
Det politiske substantivet konservatisme kommer av verbet å konservere, å bevare. Så skulle en tro at
for konservative partier ville naturvern være et grunnleggende kjennetegn, spesielt i tider da naturen mer
enn noen gang er truet av menneskelig overmot og teknologisk tenkning.
Vi vet alle at det ikke er slik, ofte
kan partier som kaller seg konservative være av de minst økologisk orienterte. For å forstå hvorfor det er
blitt slik, og hvordan situasjonen
kan endre seg, bør vi ta et raskt blikk
bakover.
Konservativismen vokser fram
Da konservatismen ble et samlingsmerke på ﬂere partier og bevegelser for rundt to hundre år siden,
skjedde dette i protester mot de
omveltninger som den franske revo6
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lusjon førte med seg på det politiske
og kulturelle felt og de endringer i
livsform og miljø som fulgte den
industrielle revolusjon.
Konservative talsmenn kunne
den gang tale om tro og tradisjon
som kulturelle idealer, om stabilitet
og hierarki som sosiale ordninger,
og om naturens orden som en
annen overindividuell ramme for
individets rettigheter. I slike programmer kunne det virke lett også å
inkludere naturvern, som en orden
som sto over individers frihet, det
som var liberalernes appellgrunnlag.
I mesteparten av attenhundretallet ble konservatismen, i ulike nasjonale varianter, oppfattet som den
viktigste ideologiske motpol til liberalismen. I ledende land førte denne
striden til at konservatismen etter
hvert tapte terreng. Dette skyldtes

ikke at folk ikke lenger brydde seg
om naturvern, men at konservative
partier i stor utstrekning ble partier
som ville bevare nedarvete privilegier for forskjellige eliter, på bekostning av like rettigheter for alle, eller
fordi nedarvete samfunnsordninger
hemmet mulighetene for hele samfunnsklasser. Konservatismen virket
reaksjonær og ufornuftig. Men på
tross av alle henvisninger til rasjonalitet og opplysning i de såkalt progressive bevegelsene, ble både de
liberale eller de sosialistiske ideologiene begrenset av ideer om menneskets ubegrensete rett til å forbedre sine egne kår. Disse ideologiene
tok ikke høyde for naturens grenser
for menneskelig utnyttelse.
Ingen dominerende øko-ideologi
Utover i nittenhundretallet kom de

ﬂeste konservative grupperinger til å
gjøre felles front med de liberale i
forskjellige «borgelige» koalisjoner
rettet mot grupperinger som ble
oppfattet som en større og mer
radikal trussel, enten disse var marxistiske sosialister eller demokratiske
sosialister. Særlig fra midten av dette
århundre blir «konservatisme» en
betegnelse for politiske partier som
ville begrense statens makt over
markedet, i sterk motsetning til hva
som hadde vært tilfelle hundre år
tidligere. «De konservative» ble oppfattet å være de som hadde ressurser
nok til å greie seg godt uten for mye
velferdsstøtte. – I USA er «the conservatives» blitt en betegnelse på
folk som står nær idealene til «the
founding fathers», med politiske
dekreter om individets rettigheter
innen rammen av en liberal sam-
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«Trygve Bull hadde et poeng da

av
Steinar Lem

han på 1960-tallet uttalte at det
var mye god konservatisme i alle
norske partier, i alle fall hvis
vi så bort fra Høyre!»

tiene som de mest konservative.
Det ville passe best også med en del
undersøkelser om velgere og verdivalg.
Det er neppe realistisk å vente
store ideologiske omveltninger på
det nasjonale plan uten i sammenheng med internasjonale endringer. Per i dag kan nyliberalismen og
en global kapitalisme framstå som
en nesten uovervinnelig ramme for
politisk virksomhet, og da vil økologi få status som et spesialhensyn.
Dette gjør det nærliggende å spørre om det er grunn til å vente at de
politiske rammevilkårene vil endre
seg i overskuelig framtid.

illustrasjon: heidi ring/dipp

t isme
funnsorden.
Denne politiske historien har
ført til at det per idag ikke er lett å
ﬁnne noen dominerende ideologi
som er forenlig med økologisk tenkning som et første prinsipp for politikken. Til nød kan naturvern bli
nevnt som en «sak» som det skal tas
et visst hensyn til.
Endrede rammer
Historien har også ført til en nokså
ulogisk bruk av de politiske betegnelsene. Det er ikke logisk å kalle
tradisjonsbrytende kapitalister for
konservative. For så vidt kunne
Trygve Bull ha et poeng da han på
1960-tallet uttalte at det var mye
god konservatisme i alle norske
partier, i alle fall hvis vi så bort fra
Høyre! Her i landet kunne det være
nærliggende å regne mellompar-

En ny tid
Det er ﬂere forhold som tilsier at
det ikke er alt for dristig å forutsi at
dagens nyliberale dominans ikke vil
kunne vare. Det tjueførste århundre
vil ikke kunne utvikles i en forlengelse av idealene fra det tjuende
århundre.
De store politiske utfordringene
som vi vil stå overfor i dette århundre blir andre enn de totalitære regimer som tidligere demokratiske
regimer måtte forsvare seg mot.
Utslag av økologiske kriser, sosial
svekkelse og kulturell anomi vil bli
mer påtrengende innetter i mange
land. Dertil vil internasjonal ubalanse komme i konﬂikt med liberal
tenkning.
Det er også grunn til å vente en
gradvis oppløsning av mange allianser mellom liberale og konservative,
etter at bildet av en sosialistisk trussel blir mer og mer fjern. Forskjellene mellom konservativ og liberal
samfunnstenkning kan igjen eksponeres. Uansett hva de vil kalle seg, er
det grunn til å vente framveksten av
bevegelser med livsbevaring som et
hovedmål. For å få økologisk tenkning inn på den politiske dagsordenen kan dette vise seg viktig.
◆

Unyttige dyr
Ulvetider kan bety to ting. Vanskelige tider. Og tider med mye ulv.
Aftenpostens Bjørn Brøymer tilhører dem som ser de to i sammenheng: Vanskelige tider skyldes mye ulv. I en petitartikkel påpeker han
at vi har nytte av ull, men ikke av ulv. Lammekjøtt liker han også –
akkurat som ulven. Derfor bør ulven bort.
Hvis unyttige dyr skal utryddes, bør vel Brøymer sette opp en fullstendig liste? Hva med Nøtteskriken? Et komplett unyttig vesen, som
spiser og bæsjer, spiser og bæsjer – uten å skjønne hvor unyttig og
meningsløs den er. Kanskje skriker den generende også. Man skal
ikke en gang se bort fra at den spiser opp nøtter som Brøymer hadde
tenkt å spise.
Og hva med en liste over unyttige mennesker? Selv vurderer jeg
å sette opp Bjørn Brøymer på min liste.

Hvem er Gud?
Iraks sjiamuslimer marsjerer og takker Allah for Saddams fall. I likhet
med USAs kristenfundamentalister ser de altså ikke forskjellen på Gud
og George W. Bush.

Drit
De russiske forskerne Yuri Israel og Aleksander Bedritski planlegger en
klimakonferanse som skal påvise, i Carl I. Hagens ånd, at klimaendringene slår ut til Russlands fordel. Det kan man kalle bedritent.

Kvinnene har skylda
Zahiredin Shamsi har drept sin kone. Men hans advokat T.E. Staff mener
det går en linje fra krisesentret i Kristiansand til den kvinnelige soknepresten i Eidenes: De har påvirket den drepte slik at det skapte problemer for ektemannen.
Med andre ord: 21 års fengsel for soknepresten i Eidenes.

Når LO vil styre
LO-leder Gerd-Liv Valla etterlyser politikere som styrer og ikke lar markedet styre. Hun presiserer at hun vil styre mot: Økt fart i letingen på norsk
sokkel. Og byggingen av vannkraft, gasskraft og nye rørledninger.
Med andre ord akkurat det markedet ønsker – hvis bare ikke
disse fordømte politikerne hadde styrt.

Naturverneren Røkke
Den norske superhelten Kjell Inge Røkke har som kjent en 37-toaletters hytte oppi fjellsiden i Oppdal kommune. Nå skjer det uhørte at
kommunen vil legge ut tomter til salgs høyere opp enn Røkkes. (Det ligger i en kommunes natur å ville selge hyttetomter.) Dermed kan det
skje at det kan komme hytteeiere som ser ned på Kjell Inge Røkke. For
å unngå skandalen ser det ut til at Røkke vil kjøpe disse tomtene.
Kanskje Røkke blir redningsmannen for den sårbare fjellskogen?
– hvis bare noen forteller ham at man må kjøpe opp alle tomter overalt i landet dersom de ligger høyere enn Røkkes.
Men hva med nordmenn som er høyere enn Røkke? Vi skal ikke
se bort fra at han er i ferd med å kjøpe opp dem også.

FOLKEVETT NR. 3 • 2003

7

7999_08-17

28.05.03

12:35

Side 8

Kjære mor, vi har lidd meget.
Ingen kan forestille seg hvilken
angst, hvilke lidelser, vi har blitt
utsatt for. Smerten i å tro at
døden lurer rundt neste øyeblikk er
sterkere enn de fysiske påkjenningene.
Gaston Biron i brev til sin mor,
drept ved Verdun, 1916.

Den
Nesten ni millioner
soldater falt i løpet
av 1. verdenskrig –
800.000 av dem
ved Verdun, i det
lengste og blodigste
slag som verden
hittil har sett.
Under kapellet på
Douaumont ligger
restene av 160.000
uidentiﬁserte menneskekropper som
lå igjen på slagmarken. Hver av steinene bærer navnet til
tyske og franske
soldater som aldri
kom tilbake. foto:
joakim hammerlin

Mens en granat dekker kadavrene
med jord, bringer den neste dem
frem igjen. Når vi søker ly i en
helling finner vi alltid hauger av
døde. Alle ber for seg selv.
Karl Fritz, korporal i den tyske
arme, i brev til sin familie
Brevene er hentet fra boken «Paroles de Poilus»
(«Stemmer fra skyttergravene»), Librio 1998. Oversatt av Joakim Hammerlin.
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visjonen fra Verdun
I et bølgende, mykt åkerlandskap noen timers togtur fra Paris ligger Verdun.
Utenfor den lille byen dyrkes det druer og grønnsaker, man kjøper ferskt brød hos bakeren
og drikker vin på vertshuset om kvelden. Men Verdun er ingen vanlig fransk småby.
Verdun er verdens ukjente fredshovedstad.
tekst STEINAR LEM research JOAKIM HAMMERLIN

n hellige veien
Litt utenfor den franske småbyen Verdun hever det seg en slak
åsryggg. På sitt høyeste når den 400
meter over havet. Den er kanskje en
mil lang. I løpet av noen måneder
det Herrens år 1916 døde det her
nesten 800 000 franske og tyske
menn – i kamp om ti km2 ås. De ligger her fortsatt. Noen få tusen av
dem har fått individuelle graver. På
korsene står det at de døde for
Frankrike.
På slutten av 1800-tallet trodde
enkelte franske språkforskere at et
barn som ﬁkk mat og stell, men som
ikke ﬁkk høre et menneskelig ord –
ville begynne å snakke fransk. Teorien har aldri stått sterkt blant kinesiske språkforskere. For få år siden
utkom det en bok i Paris med tittelen «Hvorfor fransk er et universelt
språk». Jeg har selv hørt tidligere
president Mitterand holde en nyttårstale, der han i velklingende vendinger gjorde tilhøreren oppmerksom på at de franske ingeniørene er
best i verden, de franske kunstnere
likeså, det franske utdannelsessystemet ditto... Og det kom aldri en
punkterende formulering som forvandlet påstandene til ironi over
overdreven nasjonalisme.
Den franske småbyen
Men landskapet i Champagne er
ikke verdens vakreste: nesten
endeløse, dyrkede slettelandskaper
brytes en sjelden gang opp av et
høydedrag. Her og der står små

skogteiger igjen, tette krattaktige
løvskoger som knapt nok gir plass
til mennesker eller større dyr enn
harer. Ikke en sti å se.
Spredte bondegårder med steinhus ser ut som de har ligget uforandret i århundrer, det er bare kommet
en Renault inn på gårdsplassen og
en parabolantenne på taket. Så
klumper husene seg sammen til
landsbyer – eller til og med en
småby, med et kompakt, urbant
1800-tallspreg. I motsetning til Lillestrøm inngir småbyene en følelse
av trygghet. Forandringer går lang-

Steinar Lem har reist langs Voie
Sacrée, «den hellige veien», og opplevd dødsmarkene, hvor over 800 000
franske og tyske soldater mistet livet.
.foto: joakim hammerlin

«Ermattungsstrategi» – en utmattelsesstrategi. Tyskerne skulle pøse
på med mannskaper og materiell i
håp om at motstanderen ville tape
mer. Frankrike skulle «blø seg hvitt,
og det franske folk miste kampviljen.» Operasjonen ved Verdun ble
kalt «Gericht». Dom.

«Lengselen etter fred er universell, som en arketyp, en
grunnstruktur i selve menneskepsyken.»
somt. Hva galt kan skje? Det dyrkes
druer og grønnsaker rett utenfor
byen, man kjøper ferskt brød hos
bakeren, krangler med naboen, drikker vin og spiser ost på vertshuset
om kvelden. Kirken er kanskje en
liten katedral som peker oppover og
påstår at det over åker og hustak ﬁns
en himmel som gir dagliglivet dybde
og overvinner døden.
Alt som er gammelt utstråler en
verdighet – som gjør deg liten og
stor på samme tid. I Norge rev vi
stavkirker i hundrevis på 17- og
1800-tallet. Vi har gamle fjell, men
lite gamle bygninger.
Operasjon Verdun
Gjennom dette landskapet og disse

landsbyene marsjerte og kjørte
franske unggutter på vei til fronten
under 1. verdenskrig. Hva het franskmenn den gang? Kanskje het de
Marius Mottet, Jean Bourgeois, Gustave Bertrand. De var innom katedralene og bad. Bønnene hjalp ikke.
De ble sendt videre, til skyttergravene, noen fordi de var vernepliktige, andre hadde vervet seg for å
redde nasjonen. Med tvang eller propaganda ble guttene hentet ut fra
bondegårdene og skolebenkene, og
sendt til åsryggen utenfor Verdun.
General Erich von Falkenhayn, sjef
for den tyske overkommandoen,
uttalte at «Verdun ikke nødvendigvis måtte angripes, men vi må
angripe noe». Han utformet en

Den hellige vei
Det franske folk bestod i 1916 blant
annet av Marius Mottet, Jean Bourgeois, Gustave Bertrand. Veien de
fulgte inn mot Verdun kalles Voie
Sacrée, den hellige vei. De har
passert en landsby med et vakkert
1600-tallsslott. To tårn gir slottet
harmoni. De sant nok tørre vollgravene forsterker inntrykket av
trygghet – for den som var bak
murene. Verre for landsbyboerne, de
som i sin tid bygde slottet, holdt
adelsfamilien utmerket i live, og
som i 1916 måtte avgi unggutter til
fronten. I en bakgate ﬁns det i dag et
champagneutsalg. En ﬂaske koster
75 kroner. Velger du en
årgangschampagne må du opp i 125
kr. Utenfor Paris er franskmenn
svært vennlige mennesker.
Spiste Marius, Jean og Gustave
bra mens de ventet på dommen?
Nei. De var soldater og det var krig.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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visjonen fra Verdun
I dag får du en ﬁreretters lunsj
eller middag for en drøy hundrelapp. Regjeringen subsidierer restaurantnæringen, for arbeidsplassenes skyld, men også for å opprettholde en trivselskultur. Mange steder er det gratis å parkere mellom 12
og 14 og etter 19. Folk må jo få
ordentlig mat. Maten er ikke ordentlig, den er vidunderlig. Suppe, salat
eller en paté først – friskt, forseggjort. Så kanskje ﬁsk med en fortreffelig saus og gratinerte poteter. Kan
hende andebryst til hovedrett, kan
hende appelsinsaus? Utvalgte oster
bringer måltid henimot en avslut-

slagmarken. Innimellom de plantede trærne er det små søkk i terrenget: granatnedslag, tett i tett. Jorden er så forgiftet av gass og rester
etter eksplosiver at den ikke kan
dyrkes. Hvert hektar inneholder
mellom tjue og tredve tonn metall.
Før Verdenskrigen – som den het
inntil 1939 – lå det landsbyer her.
Fleury, Vaux, Douaumont. Ingen er
gjenreist. På en tavle ser vi bilder fra
Fleury før krigen. En herr Body drev
vertshus.
Det høyeste punktet ved Douaumont gir vid utsikt i alle retninger,
mot fjerne kirketårn og landsbyer

minnesmerke, bygd over knoklene
fra mer enn 160 000 uidentiﬁserte
lik. Restene kan ses gjennom små
vinduer i kjelleren, et mausoleum
med kikkhull. Rundt står tusenvis
av like kors med navn – soldatkirkegårder.
Det er blytungt å bevege seg
utenfor bilen. Vi går opp i tårnet. Jeg
trener daglig, jeg går i fjellet, men
puster tungt og svetter meg våt, selv
om det ikke er varmt. Skilt i området viser at det er forbudt å sette opp
telt, spise eller bruke radio. Inne i
minnesmerket bes det om full stillhet. I den sentrale hallen er veggene

«Soldatene manglet etter hvert vann, de slikket steinveggene inne i fortet. Til slutt kjempet de om latrinen, som var, slik historikere formulerer det, «eneste kilde til væske.»
ning, som likevel blir sjokolademousse eller assorterte konditorvarer. En enkel bordvin koster en hundrelapp, går du opp med prisen på
en norsk bensinstasjoncola får du
vin som sniker seg gaupemykt inn i
blodet først, og så sjelen, med en
times kjøpt lykke.
Visste du at champagne kan
drikkes til mat? – uten å senke kvaliteten på måltidet.
Verdun. Livet
Også tyske guttunger strømmet til
Verdun: Heinrich, Oscar og Franz.
Ved krigsutbruddet i 1914 var
stemningen høy i begge land, med
militærparader, jubel i gatene og
patriotiske taler. Maskingeværet var
nettopp oppfunnet. Med en forbausende effekt, skulle det vise seg,
når menn med bajonett kommanderes ut av skyttergraven og inn i
ingenmannsland.
Reims er hovedstaden i Champagne. Her ﬁns en berømt katedral.
Det er rørende å legge merke til at at
Nidarosdomen ikke kommer dårlig
ut, der den ligger nesten oppunder
polarsirkelen, Nordens eneste katedral, her ﬁnner du en søsterkirke.
Påvirker storslåtte bygg mentaliteten til menneskene rundt?
Ved innkjørselen til Verdun står et
skilt som neppe stod der da Marius,
Jean og Gustave ankom byen: «Verdun, la Vie.» Verdun. Livet. Man
undres. Skiltet inneholder en oversikt
over konserter og kinoforestillinger.
Til slagmarkene
Joakim H. – fransktalende siviliarbeider og journalist i Folkevett – og
jeg kjører ut av Verdun og inn på
10
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der folk ikke ble revet i ﬁller av granater. For soldatene var det ingen vei
tilbake dit. En befestet bakketopp
skiftet en dag side ﬂere ganger.
Under tyskernes offensiver beveget
fronten seg noen hundre meter
lengre inn på fransk område. Under
motoffensivene tok franske styrker
igjen mesteparten. Den franske
grunnregelen var at tapt jord skulle
gjenerobres, uansett omkostninger.
Soldater som ﬂyktet tilbake, vekk fra
mitraljøsene, ble på begge sider
skutt av sine egne. Man delte de
sårede inn i tre kategorier: De som
ville dø. De som kunne overleve,
men ikke bli stridsdyktige igjen. Og
de som kunne sendes tilbake til
fronten. Bare den siste kategorien
ﬁkk behandling.
Over lik
Bak fronten utviklet ingeniørene i
lutter skaperglede ﬂammekasteren
og nervegassen.
General von Falkenhayns strategi virket – også på de tyske styrkene.
Under angrepet på fort Vaux tapte
tyskerne én ofﬁser og 41,5 menige
for hver meter de avanserte. Soldatene manglet etter hvert vann, de slikket steinveggene inne i fortet. Til
slutt kjempet de om latrinen, som
var, slik historikere formulerer det,
«eneste kilde til væske». Marius,
Jean, Gustave – kjempet de i fort
Vaux? Eller lå de i skyttergavene og
ventet?
På denne åsen ble det lengste slaget i verdenshistorien utkjempet, og
med høyest tetthet av falne.
Men dette var da også «Krigen
som skal gjøre slutt på alle kriger.»
Ved Douaumont er det reist et

dekket med navn og årstall:
Mottet Marius 4.8.85 – 10.3.16
Bourgeois Jean 29.5. 95 – 5.3 16
Bertrand Gustave 4.1. 95 – 5.3.16
Regiment 137
Jeg tviholder på vesken min, som
ikke inneholder bly, men en notatblokk, penger, pass, billetter og en
dyr hudkrem fra Dior som jeg har
med meg overalt og særlig bruker
rundt øynene. Egentlig orker jeg
ikke å bevege meg mer. Joakim føler
det likedan – vi er dødsslitne. På et
vis, med bil og bein, kommer vi til en
sammenrast skyttergrav der to kompanier fra det 137. Infanteri-regiment ble levende begravd av jord og
stein fra «innkommende artilleriild». Bare bajonettene fra en del av
soldatene stakk opp av jorda.
Vi vil vekk. Det er naturligvis innbilning, men i det vi kommer ut av
skogen og svinger inn på en offentlig vei, bryter sola igjennom skydekket, luftfuktigheten synker og litt
frisk vind treffer oss igjennom det
åpne bilvinduet. Fuglene synger
igjen, og det er ikke innbilning,
ettersom jorda ikke lenger er giftig.
Marius og de andre blir igjen.
Maten i Verdun er ikke dårligere enn
annen fransk mat. Bortsett fra at
kjøtt alltid er seg selv likt, og ﬁsk
smaker ﬁsk. For mye matkultus gjør
deg matlei. Det franske kjøkken
evner ikke som det indiske og
Første verdenskrig etterlot Europa
med brukken rygg. Med en hel generasjon unge menn invalidisert eller
drept og store materielle ødeleggelser
begynte kontinentets makt å gå i
oppløsning.
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Jeg er hardt såret, vi får håpe at jeg kommer ut
av det i live. Oppdra barna godt, kjære Lucie.
Låret mitt er sprengt i filler, og jeg ligger alene i
et granatkrater. Jeg håper at noen vil komme og
hente meg. Min siste tanke sender jeg til dere.
Jean-Louis Cros
(Brevet ble funnet i hendene til den franske underofﬁseren, Jean-Louis Cros, en av de falne ved Verdun i 1916.
Han omkom av et nytt granatnedslag idet han var i ferd med å skrive adressen.)
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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Svartsmuskede, grønnskitne,
deformerte kadavre,
omkranset av septembersol
og surrende fluesvermer. Menneskeskrotter frosset i abnorme
uttrykk, med bøyde knær
stikkende mot himmelen eller
armer i spenn langsmed
skyttergravenes skrent.
Gaston Biron i brev til sin mor.
Drept ved Verdun 1916

Over: La voie sacrée – den hellige vei – mellom Bar-le-duc og Verdun, ble krysset
av millioner av unge franske soldater på vei til fronten. Mange av dem kom aldri
tilbake.

Samtlige soldater som falt ved Verdun – både franske og tyske – er navngitt og
kategorisert. Fremdeles kommer etterkommere på søken etter svar om familiemedlemmers skjebne.

tyrkiske å skape noe som ikke fantes
før. Jeg spiser kumage. Det smaker
surt, det er seigt. Det smaker av lik.
Sant å si er jeg i åndelig forstand vegetarianer. Det er fryktelig å spise
døde dyr. Det er fryktelig å plage
dyrene gjennom industrielt oppdrett, og så drepe dem til tallerkenbruk. Jeg spiser kjøtt fordi jeg er svak
og fordi vi er på restaurant. Mage er
redeligere enn biff.

har gått løs på hverandre opp gjennom århundrene.

Fredshovedstaden
Vinen klarer å bedøve oss. Det går også
utmerket an å drikke årgangschampagne fra tannglass på billige, nedslitte, menneskelige hotellrom. Mørket gir seg litt, verden blir tålelig,
etter hvert trivelig, champagnen
gnistrer i glasset før den gnistrer inn
i sjelen – som noen kaller nervesystemet.
Neste morgen, under den ynkelige, franske frokosten, har hotellets
12
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folk stjålet toalettmappen min. Den
var enkel, sant nok bare en Rimipose. Borte. Hvor skal jeg ha tannbørsten og øyenkremen fra Dior?
I byen er det en gigantstatue fra
1800-tallet, reist til ære for en fredsslutning på 800-tallet. Traktaten
forpliktet partene til «evig fred».
Vi beser Fredsmuseet. På 80-tallet utnevnte president Mitterand og
kansler Kohl Verdun til Verdens
Fredshovedstad. Synd for verden at
den ikke la merke til det.
Billettselgeren har aldri før hatt
norske besøkende. Journalister? Vil
vi møte Generaldirektøren? Nei. I
stedet ser vi på uniformer og våpen
fra Verdenskrigen, vi ser gamle propagandaplakater som ﬁkk gutter til
å verve seg i et utbrudd av beskyttelsestrang og mannsmot. Her er originalene til ﬂere fredstraktater, inngått i dette ﬂate landskapet der
tyske, britiske og franske tropper

Det naturlige menneske
Ved utgangen henger en plakat med
motiv fra den franske revolusjonen:
Frihet, likhet og brorskap. Frihet er
et stort gode. Likhet likeså. Hvordan
skal de to forenes? Kanskje er det
bare mulig gjennom brorskap, gjennom kjærlighet. Intet galt med
nasjonalisme som elsker sitt eget –
alle land har noe som må elskes
fram for å bli sett. Verre hvis du ikke
innrømmer andre nasjoner samme
rett eller hvis din posisjon blir
naturlig, universell, verdt å krige for.
Noen mente altså at fransk er det
naturlige språk for alle menneskebarn. Jeg ser i en medbrakt Aftenpost forsker Sissel Østberg fortelle
til avisens Wasim K. Riaz at når jenter med muslimsk bakgrunn sier nei
til alkohol og kontakt med gutter,

skjer det «uten tvang eller annen
form for aktiv påvirkning.» Det
naturlige, upåvirkete menneske er
kanskje en fransktalende avholdskvinne i arrangert ekteskap. Mulig.
Billettselgeren spør igjen om vi
vil møte generaldirektøren, en opptatt mann. Sekretæren hans kommer ubedt: Jo, vi kan få møte ham,
selv om han ikke har tid. Han kan gi
oss ti minutter i løpet av dagen,
senere, faktisk nesten med en gang.
Generaldirektøren
Vi føres uunngåelig inn til Directeur
general Jean Luc Demandre, en liten,
vennlig og – viser det seg – klok
mann, som ikke er mer internasjonalt orientert enn at han ønsker å
snakke på fransk. Joakim translaterer. Goethe påstår at franskmenn er
som matematikere: Sier man noe,
oversetter de det til sitt eget språk,
og straks er det noe helt annet. Men
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«På denne åsen ble det lengste slaget i verdenshistorien
utkjempet, og med høyest tetthet av falne.»

Landskapet langs åskammen ved Verdun har stygge arr fra kampene som herjet
her i 1916. Fremdeles kan man ﬁnne patronhylstre, granatskjell og levninger av
soldater.

vi samtaler, og Jean Luc sier:
Fred er ikke bare fravær av krig.
Kulturen må fremme fred. Konﬂikter forsvinner aldri, men de må løses
fredelig. Fred er ikke fravær av forsvar, men av angrep – av angrepsforsvar. Først og fremst må atomvåpnene vekk. FN må styrkes – og også
styre USA, ikke omvendt.
Roten til krig er fantasiløshet –
og mangel på kunnskaper om de
andre. Individet må ha intellektuell
utvikling som mål for å fremme en
fredskultur. Det må skapes fred på
arbeidplassene, i hjemmene – til og
med fred med seg selv.
Ti minutter blir til tjue. Av hensyn til generaldirektørens tid prøver
vi å avslutte. Men: I antikken ble fred
deﬁnert, ikke som en periode mellom kriger, men som en tilstand.
Globalt krever denne tilstanden en
jevnere fordeling av goder. Menneskerettigheter. Fred er humanisme.

EU har vært fredsskapende. Men
lagt for stor vekt på økonomi. Nå
må Europas kulturelle og sosiale
sider utvikles. De unge tror freden er
selvsagt. Men mennesket kan forfalle til barbari – fred er et evighetsprosjekt. Ja, egoismen vokser blant de
unge. Forbrukskulturen forkvakler
de unges åndsutvikling. Mediene,
skolen må humaniseres, vi må dyrke
det menneskelige – ikke som nå økonomien. Havner de unge i sine egne
subkulturer, kan det åpne for farlige
strømninger, for ny totalitarisme.
De unge må gjenvinne troen på samfunnet, som derfor må renses for
urenhet og grådighet.
Fred i Paradis
Vi får ham ut for å ta bilder. Han har
virkelig dårlig tid, til slutt løper han
på en vennlig måte tilbake til den
gamle erkebispegården, som senere
ble militærkaserne, og som nå huser

fredsmuseet og hans kontor, han
løper mens han sier: Dialog, dialog,
dialog.
Jeg får ikke spurt om dialogens
grenser. De fundamentalt troende,
som er immune for dialog om den
sannheten de har i en bok eller fra en
åpenbaring eller bare en forbeinet
vilje. Prøv en dialog med Jehovas vitner …
Men lengselen etter fred er universell, som en arketyp, en grunnstruktur i selve menneskepsyken. I
det ufredelige Gamle Testamentet
benevnes Messias som fredsfyrsten.
I den brutale Johannes Åpenbaring
loves vi et tusenårsrike, der freden
skal herske på jorden. I indianske
fortellinger og egyptiske myter
drømmes det om herskeren som
skal sikre freden så kornet gror og
barna vokser opp. Også den krigerske Koranen lovpriser freden, en
rettferdig fred. Buddhismen forbyr å
drepe noe som lever. Fred skal iallfall
komme i Paradiset, himmelen, Nirvana, når guden viser seg, en gang...
Med moderne våpenteknologi

haster det.
Historien om Verdun er ikke ferdig
fortalt: I 1917 gjorde den franske hær
mytteri. Langs hele fronten nektet soldatene å angripe de tyske stillingene,
helt til klokka 11, den 11. i 11. 1918.
Ved andre frontavsnitt ble det holdt
julefred, der ﬁendene møttes i ingenmannsland. Et tysk og et engelsk lag
spilte fotball. Ofﬁserene hadde sin
fulle hyre med å avblåse freden.
Franske oster
Ja, i dag er det utenkelig at franske
og tyske soldater skal gå løs på
hverandre – uten et totalt sivilisasjonssammenbrudd. Det skyldes ikke
bare den økonomiske integrasjonen.
Det skyldes også et gjennombrudd
for en moderne fellesskapsbevissthet. Ja, demokratier går knapt nok
til krig mot hverandre. Japan og
USA vil ikke bombe hverandre
pånytt, EU og Russland lar våpnene
ligge, uten demokratisk kollaps i
Russland. Glem et øyeblikk alt fryktelig ved amerikaniseringen – som i
dag kalles globaliseringen: Det er
ikke lenger en umulig visjon at hele
verdenssamfunnet kan løftes inn i et
felleskap av gjensidige økonomiske
og sosiale bånd som gjør krig mellom stater absurd.
Siste kvelden spiser vi middag i
Paris sammen med en norsk forfatter, som følger en gammel kunstnertradisjon: Han bor der noen måneder for å arbeide. Han synes Norge er
lite, forholdene trange. Jeg forteller
om den franske supermodellen som
fant Paris for liten, og derfor dro til
New York. Vi blir enige om at Norge
har sine gode sider, som blir tydeligere på avstand – men også de dårlige: Den sykelige trangen til å spise
Norvegia og ulagret Jarlsberg kan
bare forklares med nasjonal umodenhet eller dårlig kjennskap til
franske oster. Den som har spist
roquefort, med dens ufattelige
smakskraft og nyanserikdommer,
vil aldri mer prøve seg på Tines blåmuggoster – og kanskje aldri bli riktig ulykkelig heller.
Skattelettelser
Noen av disse ostene møter meg på
Air France-ﬂyet tilbake. Det gjør
også en avis, der jeg kan lese at SVs
nestleder Øystein Djupedal vil gi
alle nordmenn som tjener under
325 000 i året skattelettelser, samt
tilleggslettelser for alle i distriktene,
samt billigere kollektivtransport.
Dette er vel de gruppene SV regner
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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STEINAR LEM møter
Hilde Haugsgjerd

Hilde Haugsgjerd var lenge en av Dagbladets mest respekterte politiske
journalister. Så dukket hun opp som redaktør i Dagsavisen. Til stillingen
som ny sjefsredaktør i Dagbladet ble hun sett på som en av to favoritter.
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

Lady of the press
– Gratulerer – du har snudd Dagsavisens
nedgang til oppgang. Hva er hemmeligheten?
– Ennå er det litt tidlig å erklære
avisen for reddet for framtiden... Vår
målgruppe er barna og barnebarna
til dem som leste Arbeiderbladet –
fellesskapsorienterte,
moderne,
urbane og samfunnsinteresserte
mennesker. Vi har konsentrert stoffet og markedsføringen om denne
gruppen. Og internt er avisdriften
effektiv.
– Hva er forskjellen på Dagbladet og
Dagsavisen?
– Vi er en abonnementsavis. Dagbladet må selge på forsidene, nå dem
som kjøper på impuls. Kjendisjournalistikk får du ikke i Dagsavisen.
Men vesentlig stoff, skal du få.
– Hvis du var redaktør i Dagbladet …
– Jeg er redaktør i Dagsavisen!
– Greit. Men hva ville du gjøre hvis
den ble like stor?
– Jeg ville gjøre det samme: Forenkle vanskelig stoff, forklare sammenhenger som ikke er lett synlige,
tilby mye kulturstoff...
– Selger det? Jeg har snakket med dagbladet-journalister som skammer seg over
forsidene: «Full krig i sexhelvete!» Var du
blant dem?
– En sjelden gang gikk forsidene
over streken. Året har mange dager.
Alle yrkesutøvere kan gjøre feil.
– Jeg tenker på tabloidenes daglige
forsideløgn – der uviktig blir viktig.
– Du er kommet for å intervjue
meg som redaktør i Dagsavisen,
Steinar, ikke Dagbladet.
– Men det er vel lov å snakke om den
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norske mediesituasjonen? Forsidekloakkene?
– OK. Løssalgsavisene må pirre
folks nysgjerrighet med noe de ikke
kjenner igjen fra morgen-tv.
– Noe om David Beckham?
– Nei! Temaene kan være mange.

NRK er spektret stort – underholdning, kultur, seriøs debatt, useriøs
debatt. Slik er løssalgsavisene også:
de har ﬂere oppdrag. Det er ikke
galt.
– Neida. Men vi får mindre holdning
og mer underholdning. Redaksjon 1 fyller

«Her har vi en likhetsideologi, vi vil gjerne lese de samme
avisene, det er en styrke. Heller det enn et land med en
stor underklasse som bare leste og så på søppel.»
– Ukeslutt roper ut om seksualdrap til
poppe rytmer, Dagsrevyen forkynner tragiske nyheter til fengende metallklirr …
– Mediene skal ikke gjøre noe usmakelig eller bagatellisere tragedier.
– Spekulerer mediene i primitive
følelser: Død. Sex. Penger. Berømmelse.
– Det er ikke nytt. Kommunikasjon har alltid spilt på følelser, ikke
bare intellekt. Det gjelder musikk,
litteratur. Men etermediene når folk
gjennom ﬂere sanser enn skriften. Å
spille på følelser kan være riktig –
som når krigens redsler skal formidles.
– Wergeland og Hamsun klarte å formidle følelser uten bilder, og med lite kongestoff… Og Sokrates skilte mellom legekunst – å gi folk det de har godt av – og
smigerkunst: Å gi folk det de har lyst på,
selv om det skader dem.
– Ja, redaktører har stort ansvar.
Mediene betyr mye for folks virkelighetsforståelse. Men all underholdning er ikke skadelig. Ser du på

nå på med sportsstoff, drapspårørende,
popkjendiser.
– Du har noe rett – og er vel pessimistisk. Folk har sluttet å gå på
partimøter...
– Ja, er ikke det pussig …
– Nå ﬁns det andre – kanaler.
Dessverre preges noen mye av
underholdningstenkning – eller
verre: problemene forenkles. Det
kan skade samfunnsutviklingen.
Men hundretusener ser på, og tar
stilling. Folk engasjerer seg faktisk.
– Er problemet konkurransen – du
når ﬂest ved å være lett og poppete?
– Både redaksjonelle og økonomiske grunner gjør at mediene vil nå
mange. Stuper NRKs seertall, mister
de lisensen. Hvis Dagbladet mister
mange kjøpere kan eierne trekke seg
ut. Slik virker markedet. Ingen kan
gå lenge med underskudd.
– Men må overskuddet være stort?
Dagbladet kunne være en kvalitetsavis
med 92 000 i opplag.

– Dagbladet har private investorer. Så vidt jeg vet hever de ikke store
overskudd...
– Skjønnånder mener at utenlandske
aviser er mye bedre enn norske.
– De er annerledes. De engelske
og tyske tabloidene er mye verre enn
de norske. Så har de kvalitetsaviser
som vi ikke har. Norge er for lite for
en Frankfurter Allgemeine. Men
våre tabloider har mye kvalitetsstoff
– som mangler i The Sun. Og de seriøse utenlandske prøver ikke å nå
mange.
– Eier ikke pizzaindustrien kvalitetsavisene også – og vil ha større overskudd?
– Markedet er mye større enn det
norske… Her har vi enlikhetsideologi, vi vil gjerne lese de samme avisene, det er en styrke. Heller det enn et
land med en stor underklasse som
bare leste og så på søppel.
– Som et barn stiller jeg spørsmål
ingen kan besvare: Hva gjør vi med
nyhetsbegrepet? Vesentligheter som ikke
er nye, blekner.
– Ja, mye viktig er usynliggjort.
Men Dagsavisen skrev om sulten i
Øst-Afrika midt under Irak-krigen.
– Sant! Ellers ville en atomkrig få
mye medieoppmerksomhet – arbeid med
å hindre den får det ikke.
– Ikke helt riktig. Dette er spørsmål som får for liten oppmerksomhet, men de er ikke utradert.
– Bildemuligheter og drama styrer da
stoffvalget. Miljø har fordampet.
– Du svartmaler litt.
– Du – gå til en journalist med regnskogen. Det var kult i -92.
– Du legger store byrder på medi-
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ene. Stillheten om disse spørsmålene er ikke først og fremst medienes
ansvar. Til det har vi partier og organisasjoner.
– Hva er medienes ansvar?
– Det er et stort spørsmål. Men
ikke noe påbud om å bringe daglig
miljøstoff.
– Men journalister ﬂest er mot rasisme, for de eldre og for kvinner. Miljø er
en særhet, global fordeling er søttitalls …
– Dagsavisen er mer opptatt av
barn enn eldre.
– Bra. Men et uuttalt verdistandpunkt journalister godtar er at hensikten
med Norge er maksimal velstandsopphopning.
– Nei. OK, renta betyr like mye
for oss som for andre – men det viktigste er at det skal være godt å være
menneske i Norge.
– Alle kaller det krise hvis vi ikke blir

rikere enn i fjor.
– Det er jo krise – hvis folk av den
grunn mister arbeidet.
– Uten vekst kan vi dele på arbeidet...
Nåja...Språk: Høyresiden tror språket er
nøytralt. Venstresiden leter etter språkmanipulering – men ﬁnner det bare på
høyresiden. Pussig?
– Språk farger virkeligheten. Er
de utenlandske soldatene i Irak «allierte» eller «okkupasjonsstyrker»?
Slike valg må vi stadig ta.
– TV2s journalist i Bagdad kalte konsekvent USAs bombing terrorbombing –
som betyr å massedrepe sivile med hensikt. NRKs Lars Sigurd Sunnanå kaller
terrorister aktivister – hvis de er palestinere. Og får lov.
– Også venstresiden bør ha interesse av redelig språkbruk. Det styrker bare argumentasjonen.
– Du har vært kristen …

– … På realsskolen. Jeg kommer
fra en kristen familie.
– Du var en sentral stalinist …
– Jeg har aldri vært stalinist, og

rettferdig samfunn. Feminist? Det
er et deﬁnisjonsspørsmål. Kvinner i
Norge har det stort sett godt. Men
en del gjenstår: Vold mot kvinner.

«Jeg har aldri vært stalinist, og aldri sentral i AKP.»
aldri sentral i AKP.
– AKPerne sa den gang at du var sentral.
– Ikke tro alt folk sier.
– Nei, kanskje ikke i dette tilfelle…
Men du var stalinist, selv om Stalin
hadde sine feil?
– Jeg har ikke hyldet Stalin! Hva
var spørsmålet?
– Du avbrøt meg... Nå er du vel feminist. Fins det en sammenheng i din utvikling?
– Ja. Den røde tråden er et sterkt
engasjement for å bidra til et mer

Og et kjønnsdelt arbeidsmarked –
og det er negativt for begge kjønn.
Kvinner fra andre kulturer står i
krysspress, og sliter med rollekrav
fra sin kultur og religion. Kvinnekampen er ikke over.
◆
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grønn ferie
På 90-tallet skulle vi helst ikke kalle oss turister i det hele tatt, men ﬂy billig til
ubesudlede strender i det fjerne Østen, kun bevæpnet med en minimalistisk utstyrt
ryggsekk. Virus, kriger og terror har imidlertid gjort reisevanene våre litt mindre
liberale. Det er ikke sikkert det er så dumt.
tekst JOAKIM THORKILDSEN

Reise til egen bakgård
Det skyldes nok litt snobberi.
Men mest av alt manglende kunnskap
og nysgjerrighet, sier Øyvind Wold.
Forfatteren har nettopp utgitt
boken «På sykkel i Oslo», som
beskriver 37 ulike turmål for folk
som ønsker å bruke tohjulingen i
hovedstaden. Nå snakker han om
nordmenns tradisjonelle uvilje til å
utforske egne nærområder.
Post Gerhardsen-generasjonen
har blitt vant til å reise, og tradisjonelt har avstand vært synonymt med
opplevelse. Studenter kommer i dag
jorden rundt på et halvt studielån.
Men Norge er – tro det eller ei –
fortsatt nordmenns mest populære
feriemål.
Nærferien kommer
… I alle fall hvis vi skal tro Statistisk
Sentralbyrå. Av alle ferieturer som
foretas av nordmenn, går over femti
prosent nå innenlands. Og enda
færre reiser langt etter terroraksjonene 11. september, Irak-krigen,
og panikken rundt viruset SARS.
– Derfor er det pussig at det
snakkes så lite om å feriere i Norge.
Kanskje det er ﬂaut å fortelle rundt
lunsjbordet at du har ligget og ﬁsket

.
foto: arne storrønningen
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i Nordmarka hele sommeren. Spesielt hvis kollegene har vært i Kenya
og Kathmandu, sier Wold.
Han mener det hele handler om
å tørre å være litt barnslig – «å ta på
seg eventyrbrillene», som han sier.
Hvorfor skal det være så utenkelig å
bruke hjemstedet som utgangspunkt for nye opplevelser?
– Slå en ring på kartet med radius på fem kilometer. Sannsynligvis
er det en rekke perler – utkikkspunkter, parker, grøntområder –
som du ikke visste om. Og som det
er på tide at du oppdager.
Menneskets økte mobilitet i
etterkrigstiden har hatt en rekke
positive konsekvenser. Men vår frihet kan faktisk ikke brukes ubegrenset. I følge Vestlandsforskning
er utslippet av klimagasser mer enn
to og en halv gang så store fra ﬂy
som fra bil, og omtrent tretti ganger
så store fra ﬂy som fra tog.
– Bruk sykkelen, smeller det fra
Wold. – Tre grunner? Det er billig,
sunt og fullstendig forurensingsfritt.
Backpacker-turisme tilbake
Unge mellom 25 og 44 år reiser
mest. De ﬂeste reiseprogrammer på

TV – for eksempel det noe omdiskuterte Lonely Planet – handler
om hvordan unge kan reise billigst
mulig, og oppleve de særeste tingene
på de mest «ukjente» stedene.
Men yngres reisevaner er kanskje
også i endring, noe en kjapp tur til
bokhandelen Gnist. Akademika på
Blindern i Oslo, gir oss et eksempel på.
– Noe utsvevende ferieliv blir det
ikke i sommer, sier student Per Arne
Haugen. Med et nyanskaffet kart

tok ﬁre døgn og en time. «Hvor
langt var det ikke da til Kina?»
I dag er ikke Kina så langt unna.
Men vi har heller ikke glemt det aller
nærmeste.
– Fjorder på Vestlandet er populært. Sørlandskysten... Samtidig vet
vi at nordmenn faktisk ikke er spesielt godt kjent i sitt eget nærmiljø. Vi
har en stor utfordring der.
Informasjonssjef Per-Arne Tuftin
i Norges Turistråd ramser villig opp

«Slå en ring på kartet med radius på fem kilometer.
Sannsynligvis er det en rekke perler – utkikkspunkter,
parker, grøntområder – som du ikke visste om.»
Øyvind Wold, forfatter

over Oslo stikkende ut av lomma.
– Studenter har ikke så mye
penger. Og med det trange arbeidsmarkedet som er nå, har det vist seg
vanskelig å få sommerjobb. Så når
sola kommer, tar jeg heller turen
rundt i Oslo. Byen har massevis å by
på som jeg aldri rekker å oppdage i
en hektisk hverdag.
På nittitallet oppstod begrepet
«backpacker» – ryggsekkturist.
Gruppen identiﬁserte seg ikke med
bråkete tyske turister med pølsemage, men skulle reise enkelt, langt
og nesten uten bagasje.
Flere steder har man imidlertid
sett også denne reiseformens ulemper. Ta Ibiza, for eksempel. Lenge var
dette et populært sted for backpackere, før den tradisjonelle turistbransjen oppdaget stedets potensial,
og bygget ut og arrangerte pakketurer dit. På partyøya er nå fem av sju
grunnvannskilder forurenset, og de
ﬂeste brønnene har gått tomme.
Jakt på næropplevelse
Odd Børretzen synger på «Mormor», at verden var så mye større i
hennes tid. En reise fra Vest-Agder

fordeler ved å feriere i Norge.
Og jo da, vi har mye ﬂotte fjell og
fjorder, skog og skjærgård. Men
hvem hjelper oss egentlig med å
ﬁnne alt sammen?
– Godt spørsmål. Det er kanskje
ikke godt nok tilrettelagt for å feriere i eget land. Booking er ofte vanskelig utenom de store attraksjonene. Vi har imidlertid over 250 turistkontorer i Norge, og servicekontorer
og liknende i kommuner sitter som
regel på sykkel- og turkart.
Bruk dem.
◆

Norges mest besøkte
naturattraksjoner:
1. Vøringsfossen, Hordaland
2. Trollstigen, Møre og Romsdal
3. Geirangerfjorden, Møre og Romsdal
4. Kjosfossen, Sogn og Fjordane
5. Stalheim, Hordaland
6. Nærøyfjorden, Sogn og Fjordane
7. Sognefjellsvegen, Sogn og Fjordane
8. Steindalsfossen, Hordaland
9. Atlanterhavsveien, Møre og Romsdal
10.Tvindefossen, Hordaland
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grønn ferie

Flere og ﬂere søker til nærmiljøet for
opplevelser. Kriser og nedgang i økonomien har gjort fjerne reiser mindre
attraktivt. foto: joakim hammerlin
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Den norske villreinen får stadig vanskeligere levevilkår, etter hvert som
menneskene bygger nye veier og hyttefelt i fjellområdene.

Den «ynk
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det norske arvesølvet
Mens hytte-Norge driver massiv utbygging i den norske fjellheimen, fortrenges den folkesky villreinen til stadig mindre områder med et stadig skrinnere livsgrunnlag. FN gir Norge
strykkarakter for hvordan vi skjøtter vårt ansvar for å bevare villreinens leveområder.
tekst TOR PUNSVIK foto PER JORDHØY

kelige» villreinen
Norge er det eneste landet i Europa
som huser vill fjellrein, og er pålagt
et stort internasjonalt ansvar for å
bevare sine levedyktige bestander.
Gjennom det siste århundret har
mennesket foretatt dramatiske
endringer i sørnorske fjell. Et fåtall
store villreinområder har blitt splittet opp til 26, som stadig har trangere kår å by. Hvorfor snakkes det så
pent om villreinen, mens samfunnet
samtidig viser så liten vilje til å ta
vare på den? I en nylig framlagt rap-

re på den. Myter skal ha det til at villreinen også lærer seg å leve med
menneskets tilstedeværelse. Våre
fremste fagfolk har avlivet denne
myten. Et dyr som jaktes hardt vil
forbinde mennesket med børsepiper
og søke å unngå kontakt. Dessuten
står de minst skye dyra i størst fare
for å bli jegernes bytte. Forskerne
kan fortelle oss at våre tekniske inngrep og vår ferdsel gjør at dyra bruker stadig mindre av sine opprinnelige leveområder.

«De samme grunneierne som er med og skal ta vare på
villreinområdene har ofte sjøl store næringsinteresser
forbundet med utbygging.»
port fra FN om fjellenes tilstand, får
Norge stryk for hvordan vi skjøtter
vårt ansvar for å bevare villreinens
leveområder. Rapporten vies internasjonal oppmerksomhet, mens
norske medier så langt har valgt å
overse den.
Det vanskelige dyret
Villreinen er tilpasset et ekstremt
miljø, og trenger store leveområder
for å dekke sine ulike behov gjennom året. Ikke bare har dyra sine
årlige sykluser, det har også vært
vanlig at slitte beiter har fått stå i
fred i mange år for så å bli tatt i bruk
igjen. Denne kjensgjerningen er
dessverre et tveegget sverd. Når villreinen har uteblitt fra et område
gjennom ﬂere år er det ikke så lett å
vite om området er tapt eller bare
hviler før ny bruk.
Mange dyrearter har lært seg å
leve med menneskets tilstedeværelse, noen har sågar lært seg å proﬁtte-

Fjellet blir mindre
Vannkraftutbyggingens epoke varsles
avsluttet, men det store naturinngrep som kjennetegner mange av
våre villreinområder er likevel et
bakteppe som gjør reinen særlig sårbar for nye belastninger. De beste
beitene forsvant, trekkveier ble satt
under vann og ledningsnettet er
også effektive sperrer for trekk.
Store kraftmagasin og mange veier
har både blitt barrierer for reinen og
pulsårer som fører mennesket inn i
stadig mer sentrale deler av reinens
leveområder. Økt ferdsel i fjellet, og
særlig en stor og ukontrollert framvekst av lovlig og ulovlig snøskuterbruk bidrar også til økt stress og til å
gjøre fjellet mindre for reinen. Men
det som antagelig er mest truende,
er en meget ekspansiv hyttepolitikk
som både båndlegger og oppsplitter
villreinens leveområder. Dessuten
øker forstyrrelsene. Mens veier kan
stenges og en del tekniske inngrep

kan tilbakeføres, er det svært vanskelig å tenke seg at ødeleggende hytteutbygging kan reverseres. Ei hytte
eller hyttegrend blir langt for privat
til at villreinhensyn vil bli vektlagt
tungt nok. Det pågår en hyttedebatt
om skjærgården vår, og om størrelsen på hyttene i fjellet. Etter min
oppfatning utgjør dagens hyttepolitikk i fjellet en større trussel mot
biologisk mangfold enn den ved
sjøen. Hvorfor ser ikke miljøvernmyndighetene og miljøbevegelse
dette?
Unngår bebygde områder
Det er ﬂere innfallsporter til å studere villreinens reaksjon på menneskelige inngrep og forstyrrelse.
Tradisjonelt har en begrenset seg til
å studere enkeltdyrs reaksjon på
forstyrrelse, over kort tid og små
områder. Slike lokale studier har
sjelden avdekket at mennesket har
betydelig effekt på reinen. Men
regionale unnvikelsesstudier, som
omfatter større areal og tidsrom, gir
langt dystrere resultater. Slike landskapsøkologiske studier er ferske i

råde viste at åtti prosent av reinen
holdt seg på de siste sytten prosent
av arealet som ikke var utbygd.
Økt lokal forvaltning
Norge har en lang tradisjon i å
behandle naturressurser som om de
var uendelige, enten det er sild, hval
eller reinbeiter som står på dagsorden. «Allmenningens tragedie»
benyttes ofte av samfunnsvitere som
en modell til å beskrive hvordan de
ansvarlige aktørene, med vid åpne
øyne, kjører fellesressurser i avgrunnen. Når forvaltning i tillegg må skje
på tvers av mange administrative
grenser forsterkes denne effekten
ytterligere. Da rår «de små vedtaks
tyranni», der verken grunneier eller
kommune klarer å se den samlede
effekten av at fjellet spises opp i små
porsjoner. I Setesdal–Ryfylkeheiene,
hvor fem fylker, tretten kommuner
og mer enn tre hundre grunneiere
inngår, ser vi eksempler på dette.
Samtidig er økt lokal sjølråderett i
naturforvaltningen dagens politiske
melodi!

Tor Punsvik er naturforvaltningskandidat fra Norges
landbrukshøgskole og arbeider nå som viltforvalter ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder. Han er også
medforfatter av boka «Viltet i landskapet», utgitt på Fagbokforlaget i 2002.

norsk villreinforskning, og viser at
reinen gjerne unngår å bruke
områder som ligger to til ti kilometer fra menneskelige inngrep som
veier, kraftlinjer og bebyggelse.
Resultater fra Nordfjella villreinom-

Sveket av alle
Villreinforvaltning består av to hovedelementer. Skjøtsel og høsting av
bestander, samt bevaring av leveområder. Norge har vært rimelig ﬂinke
til å nyttiggjøre seg landbruksmesF O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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den norske arvesølvet

sige prinsipper i sin bestandsskjøtsel
av villrein, med mål om størst mulig
avkastning. Derimot har vi sviktet
når det gjelder å sikre villreinens leveområder. Hvorfor? Svaret er nok
sammensatt. Dels er motkreftene,
utbyggingsinteressene, sterke og
vanskelig å måle krefter med. Den
økonomiske verdien av reinen blir

liggende grunnen til sviket er vel og
at villreinen synes å savne appell og
engasjement hos så vel befolkning
som politikerne.
Mangler appell
Tidligere hadde villreinen en sterk
appell og symbolverdi i befolkningen, særlig i fjellbygdene. Trolldyret

«Grunnlaget for det nomadiske levesettet reduseres når
reinene splittes opp i små og fragmenterte bestander.»
ubetydelig sammenlignet med for
eksempel utlegging av store hyttefelter. Men i tillegg kommer at mange
av de samme grunneierne som er
med og skal ta vare på villreinområdene ofte sjøl har store næringsinteresser forbundet med utbygging.
Den nye statlige landbrukspolitikken legger opp til mer intensiv
tilrettelegging og bruk av utmarka
til hytter, reiseliv og turisme.
Den øvrige miljøforvaltning og
miljøbevegelsen har stort sett overlatt til nettopp grunneierne og jegerne å forvalte, og naturlig nok har de
skjøttet de interesser som det har
vært mest nærliggende form dem å
fokusere på. Den viktigste bakenfor22
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som plutselig var der og så forsvant,
og som stolt og høgreist overlevde
de karrigste forhold. I dag framstår
reinen som en sær og ynkelig kujon,
som har latt seg fordrive til det
skrinneste matfatet og lett lar seg
jage av både folk og sau. Medfølelse
kanskje, men ikke nok sympati. Den
representerer helt andre verdier enn
de vårt harde samfunn vet å verdsette; målretta og potent aggresjon
kjennetegner dagens heltebilder.
Med det utgangspunktet er det lettere å forstå hvordan ulven i dag
framstår som norsk miljøbevegelses
fremste «symbolart»: sterk, smart,
mytisk, tilpasningsdyktig, forfulgt
og konﬂiktfylt. Sjøl om den splitter

befolkningen og sluker offentlig
viltforvaltning når det gjelder
ressurser og fokus slik at all annen
artsforvaltning havner i slagskyggen. Truet kan den knapt kalles,
for blant pattedyr har stort sett bare
rødrev og mennesket større utbredelsesområde enn ulven på den
nordlige halvkule, og bestandene er
i vekst.
Det er i dag vanskelig å være optimist på de norske villreinstammers
vegne. Men forhåpentligvis vil morgendagens samfunn igjen verdsette
sjølve «urdyret». Kanskje må andre
nasjoner rette blikket mot vår sviktende oppfølging av så vel nasjonale
som internasjonale forpliktelser før
det skjer noe? Reinkarnasjon betyr
gjenfødelse for hinduene, kanskje vi
må fatte lit til en oppstandelse for
«arvesølvet» før det er for seint!
◆

Ny norsk rapport
Verdens naturfond (WWF-Norge) utga
nylig en ny rapport om villreinens situasjon i Norge. «En framtid for villreinen –
en framtid for fjellet.» oppsummerer
effekter av arealinngrep på villreinen og
foreslår tiltak for å sikre bestanden.

fakta

Nitti prosent av den siste fjellvillreinen vi har i Europa lever i Norge. Men våre fremste eksperter tegner dystre perspektiver for framtida til våre villreinstammer.

Kritikk fra FN
Reinen er avhengig av å kunne migrere mellom sommer- og vinterbeite,
men på grunn av den voldsomme
utbyggingen av vannkraft, kraftlinjer,
veier og hyttefelt er de norske fjellområdene blitt oppsplittet i 26 isolerte
områder, heter det i FNs miljøprogram.
Nitti prosent av den siste fjellvillreinen i Europa, lever i Norge. Det gir
Norge et særskilt internasjonalt
ansvar. Men villreinen som finnes i
Sør-Norge opplever stadig vanskeligere levevilkår etter hvert som vi
bygger nye veier og hyttefelt i fjellområdene. FN etterlyser derfor en
overordnet forvaltning av villreinen
og foreslår en strategi gjennom opprettelse av en rekke nye nasjonalparker i villreinens leveområder: «Isolert
sett er mange av disse parkene for
små. De henger imidlertid nesten
sammen i flere fjelloverganger. Dersom man kan kople disse sammen og
beskytte fjellovergangene mot ytterligere utbygging, har man en unik
mulighet for å ta vare på villreinen for
mange generasjoner framover».

Kilde: FNs miljøprogram
http://www.grida.no/inf/news/
news02/news92.h
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Tropisk tømmer i norske farvann
En ny rapport fra Regnskogsfondet dokumenterer at tilnærmet all teak i norske båter kommer fra Burma. Framtiden i våre hender og Tømmerkampanjens
samarbeidsorganisasjoner krever nå at norske båtimportører, båtbyggere og
forhandlere endrer sin handelspolitikk.
Tømmerkampanjen ble startet for syv år siden og koordineres av Regnskogsfondet. Kampanjen tar sikte på å redusere norsk import og salg av tropisk tømmer for å hindre at regnskogen blir utryddet og de konsekvenser
det måtte ha. Kampanjen kommer også til å følge opp hagemøbelkampanjen og byggevarebransjen fremover. Frivillige som er interesserte i å ta del i
dette arbeidet, kan kontakte Framtiden i våre henders koordinator for Tømmerkampanjen, Eirik Steindal, på telefon 41027841 eller e-post:
timber@ﬁvh.no.
Les rapporten «Regnskogstømmer i norske farvann» på: www.rainforest.no.

Svensk varsku
misforstått
Flere aviser og tidsskrifter har i de seneste månedene
avsatt betydelig spalteplass til et «svensk varsku mot
vannbåren gulvvarme». Varskuet har dessverre blitt
misforstått i enkelte norske miljøer. Den norske

Kulinarisk og giftfritt

politikken på dette området ligger fast.

Siden 1998 har Bergen lokallag hatt avtale med bonden Knut Finne på Voss
som leverer økologiske matvarer direkte til husstander i Bergen hver fjortende dag. Kundene legger inn bestilling på internett, hvor de kan velge mellom
en rekke forskjellige matvarer, inkludert et stort spekter av grønnsaker, frukt,
bær, bakverk og andre kolonialvarer.Antallet abonnenter har i løpet av de fem
årene økt til ca. 450 husstander. Finne selv er ikke fremmed for å utvide ordningen til også å omfatte for eksempel Oslo, men er avhengig av at noen hjelper til med å koordinere leveransene. I Bergen kan kundene velge om de vil
ha varene levert på døra eller om de vil hente hos en av naboene som tar i mot
på vegne av ﬂere. Ytterligere informasjon ﬁnner du på Bergen lokkallag
http://home.online.no/~ﬁvh-b/ og Knut Finnes hjemmesider www.ﬁnnegarden.no.

tekst JØRN LINDSTAD, rådgiver i Norges forskningsråd

Misoforstås
Det svenske varskuet var knyttet til
vannbåren gulvvarme i bestemte type
boliger (boligblokker). Varskuet
omfatter ikke radiatorvarme, som ofte
blir den billigste løsningen i denne
type bygg. At norske utbyggere
misoppfatter dette og tolker det som
om svenskene går bort fra vannbåren
varme generelt og derfor fortsatt velger elektrisitet til oppvarming, er
meget beklagelig.
Det vitner om at behovet for opplæring og oppbygging av kompetanse
på dette feltet er stort. Derfor er det
positivt at det i etterkant av det svenske varskuet er kommet innlegg i fagtidsskrifter som tar tak i utfordringene pressemeldingen lanserte og presenterer mer effektive og robuste varianter av vannbåren gulvvarme.
Debatt og meningsutveksling viktig
Som medarrangører av den ovennevnte konferansen stiller Norges
forskningsråd seg selvsagt bak myndighetenes målsetting om å øke produksjonen av energi basert på fornybare energikilder, blant annet i form
av 3 TWh (milliarder kilowattimer) og

4 TWh varme. Denne vinteren har
ytterligere avdekket behovet for større
energiﬂeksibilitet i det norsk oppvarmingsmarkedet.
For å fremme en slik utvikling, er
det viktig å utvikle og ta i bruk effektive og robuste løsninger. I denne sammenheng hører også erfaringsutveksling med. Ingen er tjent med at valg av
foto: joakim hammerlin

Utgangspunktet for mediaoppslagene
var et intervju med prosjekterings- og
miljøsjef Johnny Kellner hos JM AB,
Sveriges største boligutbyggingsselskap, i forkant av konferansen
«Næringsutvikling med ny energiteknologi 2002». Av presseartikkelen
fremgikk det at JM har lagt ned totalforbud mot bruk av vannbåren gulvvarme i selskapets boligblokker, med
unntak av baderom og på entréplan.

FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF TIL NESTE FOLKEVETT ER 1.8.

Sett av helga 10.–12. oktober
Landsmøte og landssamling i Framtiden i våre hender vil i år gå av stabelen
fredag 10. til søndag 12. oktober, på Sørmarka konferansesenter, en halv time
utenfor Oslo.

25-årsjubileum i Utviklingsfondet
17. juni i år feirer Utviklingsfondet sitt 25-årsjubileum på Henie Onstad Kunstsenter. Jubileet feires med festmiddag, samt en stor konferanse om blant
annet miljø og retten til mat. Folkevett gratulerer!

Tenk globalt, spis lokalt
tekniske løsninger ikke debatteres og
at dårlige erfaringer ikke kommer
frem i lyset. Ikke minst gjelder dette i
et marked som i mange år nærmest
«lå nede», og hvor behovet for kunnskapsoppbygging derfor er stort.
Ikke noe nytt
Allikevel er ikke vannbåren varme noe
nytt og uprøvd her hjemme. Risikoen
for lekkasjer i disse anleggene er liten.
Ifølge Varmeinfo er denne typen skader knapt registrerbar. Fra Sverige opplyses det at vannskadeutbetalinger
som kan henføres til lekkasje på
varmeanlegget, utgjør mindre enn to
prosent av de totale utbetalingene
knyttet til vannskader.

Tenk om det fortsatt var vanlig at bønder stod på marked og solgte sine produkter. Vel, til høsten har du muligheten til å gå til anskaffelse av duggfriske
råvarer rett fra produsenten mellom ﬁre og seks lørdager. Bondens marked,
heter et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Landbrukssamvirket, Oikos og Norsk Gardsmat. Målet er å vise
mangfoldet i matproduksjonen, samt å gjøre forbrukeren bevisst på det tilbudet som eksisterer. Bondens marked skal også ha miljøproﬁl – mellom seksti
og sytti prosent av de som vil være med i Oslo er øko-produsenter.
Nettstedet www.bondensmarked.no vil være klar i månedsskiftet
mai/juni med informasjon.

Nordisk folkemøte mot EU
Den 30. juli–2. august arrangerer Nordisk Folkeriksdag en konferanse mot EU
med deltakere fra hele Norden. Nordisk Folkeriksdag er et nettverk med
utspring i motstanden mot EU-medlemskap i Norden og ønsket om å styrke
det nordiske samarbeid. Folkeriksdager har tidligere vært arrangert i Sverige,
Finland, Danmark og Norge, og vil i år bli holdt ved Høgskolen i Lillehammer.
Årets hovedtema er folkestyre/demokrati i lys av EUs utvikling. Fra Norge innleder Trine Skei Grande (stortingsrepresentant fra Venstre) og Dag Seierstad
fra Nei til EU. Påmelding innen 10. juli til Nordisk Folkeriksdag 2003, Postboks
245, 2602 Lillehammer, eller til tordahl@online.no, konferansetelefon
97167046.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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I skyggen av et

økologisk parad
Et nytt verneinitiativ fra Verdens naturfond (WWF) skal skape «en himmel for dyrelivet i
Himalayas skygge» og gi optimale forhold for elefanter, store kattedyr og neshorn.
Kritikere mener dette vil skje på bekostning av ﬂere millioner fattige.
tekst og foto KNUT-ERIK HELLE

wwf i usa vil skape en «Himmel
for dyrelivet i Himalayas skygge» og
ta Nepal videre til «et nytt paradigme for miljøvernet». Den internasjonale miljøorganisasjonen vil sikre de
store truede pattedyrene i landet ved
å ta miljøvernet i landet hinsides
grensene for nasjonalparker og over
i et mye større landskap. Hele økosystemer skal få bedre beskyttelse, skoger skal restaureres, det biologiske
mangfoldet skal bevares, lokalbefolkningens livsgrunnlag skal opprettholdes og de store pattedyrene
24
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skal få større leveområder.
«Det høres ut som et dikt», var
den tørre kommentaren til en
nepalsk biolog. For andre er det
enhver naturelskers drøm. Elleve
nasjonalparker i Nepals subtropiske
lavland og India skal kobles sammen i et nettverk av nasjonalparker,
skogkorridorer og våtmarksområder i et storstilt landskapøkologisk
prosjekt. Men innenfor området på
nesten 50.000 kvadratkilometer ﬁnnes også Nepals og noe av Indias
mest fruktbare jordbruksland, hun-

drevis av landsbyer og en rekke urbefolkninger. I Nepal bor en stadig
voksende befolkning på over seks
millioner mennesker innenfor prosjektområdet til WWF, og halvparten av dem lever under fattigdomsgrensen.
Kritikerne frykter at bak glansbildene WWF gir av prosjektet for å
friste giverorganisasjoner, myndigheter og partnere, beﬁnner det seg
store utfordringer og interessekonﬂikter. Dette kan gjøre drømmen
om Nepals karismatiske dyreliv til et

mareritt for den fattige lokalbefolkningen.
Prøvekanin for WWF
Professor Per Wegge fra Landbrukshøyskolen på Ås er blant dem som
mener prosjektet kan koste den fattige befolkningen i området dyrt og
at fokuset nå må være hva som er
bra for Nepal. Biologen har drevet
forskning i landet i mange år.
– Menneskene som lever rundt
nasjonalparkene i dag må leve med
at neshorn, elefanter, store kattedyr
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Å leve som nabo til Bardia nasjonalpark er ikke ufarlig. Både neshorn, elefanter, tigre og leoparder er farlige for bøndene.
Spesielt unger er utsatte og ﬂere blir drept hvert år.

adis
Nepal og India har allerede vernet
7000 kvadratkilometer av Teraiområdet. Enkelte mener dette er nok
og at å legge restriksjoner på bruken
av større landområder vil skape store
konﬂikter og problemer for lokalbefolkningen i framtiden.

og andre dyr spiser av avlingene
deres, dreper husdyr og er farlige.
Tendensen er at konﬂikten mellom
mennesker og verneinteresser er
økende, forteller Wegge. Bare få steder får bøndene i dag kompensasjon
for tapte avlinger og drepte husdyr.
Wegge mener Nepal allerede har
gjort en god innsats for naturen og
de truede artene, og frykter at mer
bevegelsesfrihet for dyrene over større områder utenfor nasjonalparkene
vil koste enda ﬂere bønder dyrt og
øke konﬂiktene.

«– Neshornene ødelegger avlingene våre om natten.
De ville grisene er en katastrofe for poteten og rådyr gjør
mye skade. Dette er et økende problem.
Vi er alle bekymret for sviktende inntekter.»
Hariram Chaudary, bonde fra landsbyen Thakurdwara i Nepal.

Krypskyting er et stort problem i Nepal. Enkelte frykter at større langstrakte leveområder for neshorn vil gjøre den
ulovlige jakten enklere og kontrollen vanskeligere.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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Kattedyr som leoparden er vakre, men livsfarlige. De tar også for seg av husdyr uten at bøndene får kompensasjon for
tapet. Leoparden lever over store områder i Nepal.

– Å sette av store fruktbare landområder hvor de karismatiske pattedyrene har førsteprioritet i et land
der behovet for infrastruktur og
annen utvikling er stort, vil skape
konﬂikter og store problemer i framtiden, mener Wegge. Han hevder
WWF i USA bruker Nepal som prø-

mer til å støtte opp under egne initiativ. – Initiativer miljømyndighetene med få midler til rådighet har
vanskelig for å takke nei til, siden de
er helt avhengig av støtte utenfra for
å bevare det biologiske mangfoldet i
landet.

Vi vil sikre både det biologiske mangfoldet og skape
bærekraftige samfunn for lokalbefolkningen.»
Dr. Chandra Gurung, Verdens naturfond

vekanin med sitt gigantiske landskapsøkologiske prosjekt, i stedet
for å prøve ut konseptet hjemme.
– En kan spørre seg hvorfor dette
ikke er gjort i særlig grad i USA,
Canada eller Norge, hvor vernede
områder kan kobles sammen med
korridorer uten at det bor millioner
av mennesker der, poengterer Wegge.
I vestlige land setter som oftest
næringsinteresser en stopper for
miljøprosjekter som legger begrensninger på bruk av store landområder. Wegge mener internasjonale
miljøvernorganisasjoner og institusjoner har for mye makt i fattige
land som Nepal, både gjennom lobbyvirksomhet og store pengesum26
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Trenger ny driv
Dr. Chandra Gurung i WWF USAs
Nepal-program mener det ikke
ﬁnnes noen alternativer til verneinitiativet som organisajonen kaller
«Terai Arc Landscape».
– Vi trenger en ny driv i miljøarbeidet i Nepal. Nepals lavland er et
unikt globalt landskap. Vi vil sikre
både det biologiske mangfoldet og
skape bærekraftige samfunn for
lokalbefolkningen, sier Gurung. I dag
er populasjonen av neshorn større
enn det nasjonalparkene gir rom for
og antall neshorn vokser for raskt.
– I dagens situasjon har vi valget
mellom enten å felle dyr eller å utvide leveområdene deres, konstaterer

Gurung. Han presiserer at de nye
områdene ikke får vern som nasjonalparker, slik at befolkningen kan
bruke ressurser fra skogene som de
er avhengige av inntekter fra, som
for eksempel gjennom økoturisme.
– For oss er det helt avgjørende at
prosjektet gir noe igjen til befolkningen, slik at det oppveier de skadene som neshorn og de store kattedyrene påfører avlinger og husdyr,
poengterer Gurung. Han argumenterer også med at korridorer og
landskapsfokus er viktig for å
unngå innavl innenfor bestandene,
spesielt tiger og neshorn, noe professor Per Wegge mener at WWF
ikke nødvendingvis har faglig
belegg for.
– Neshorn i Nepal har en overraskende stor genetisk variasjon.
Dersom innavl viser seg å være et
problem for en art, er det mulig å
ﬂytte enkeltdyr fra et område til et
annet, sier biologen. Et langt rimeligere og mindre konﬂiktfylt alternativ er å forvalte bestandene i nasjnalparkene på vitenskapelig baserte
former, som for eksempel gjennom
en mer aktiv regulering av bestandene gjennom kontrollert jakt og felling av overskuddsdyr som streifer
utenfor parkgrensene.

Kan bli dødskorridorer
Krypskyting er en annen utfordring
med «Terai Arc» som bekymrer ﬂere
som jobber i nasjonalparkene. En av
dem er Ram Prit Yadev, som har
arbeidet i tredve år med å ta vare på
naturen og mangfoldet i Nepal.
– «Terai Arc» er et svært ambisiøst prosjekt, mener Yadev. Han støtter ideen om at Nepal trenger en ny
driv i miljøarbeidet, men frykter at
økt bevegelsesfrihet for neshorn og
tiger over større landområder skal
gjøre jobben enklere for krypskytterne og langt vanskeligere for myndighetene som har begrensede midler til rådighet i kampen mot ulovlig
jakt. I dag sliter Nepal tungt med
krypskyting av spesielt neshorn
innenfor noen av de vernede områdene. Jakten på krypskytterne og
bakmennene deres er helt avhengig
av et godt utviklet nettverk av lokale informatører. Dersom området
som krypskytterne opererer i blir
større, kan det bli nærmest umulig å
få tak dem. En fjerdedel av budsjettet til departementet for Nepals
nasjonalparker går allerede til
hæren, som står for vaktholdet i de
vernede områdene. Å opprettholde
et nettverk av informatører og i tillegg ha et tilfredstillende vakthold i
hele «Terai Arc»-området er en tilnærmet umulig oppgave. Resultatet
kan bli at WWF bidrar til å skape
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Vaktene i nasjonalparken har problemer med å kontrollere krypskyting i Nepal.
Hvis leveområdene til pattedyrene utvides, kan det bli lange sykkelturer.

rene dødskorridorer for artene de
ønsker å verne.
Dr. Chandra Gurung hevder
krypskyting vil begrense seg selv
hvis det er i lokalbefolkningens
interesse å ta vare på mangfoldet i
skogene deres, for eksempel gjennom inntekter fra økoturisme.
Landsby i trøbbel
Hariram Chaudary er en av bøndene som vet hva det vil si å ha en
nasjonalpark og WWFs «ﬂaggskip-

sarter» som nærmeste nabo. Han
bor i landsbyen Thakurdwara, tett
opp til Bardia nasjonalpark vest i
Nepal. Problemene står i kø og det
er lite kompensasjon å hente for
lokalsamfunnet.
– Neshornene ødelegger avlingene våre om natten. De ville grisene
er en katastrofe for poteten og rådyr
gjør også mye skade. Dette er et
økende problem. Vi er alle bekymret
for sviktende inntekter, forteller
Chaudary. Normalt tilbringer bøn-

dene hele natten i utkikkstårn, strategisk plassert i åkeren, i håp om å
skremme bort dyrene, men på
grunn av militær unntakstilstand i
området som følge av maoistenes
folkekrig får ikke bøndene bemanne
tårnene. Resultatet er at avlingene i
hele området har falt drastisk.
– Det er ikke mye vi kan gjøre
med problemet. Om vi hadde fått
tillatelse til å skyte rådyr som går
utenfor nasjonalparken, hadde situasjonen vært bedre, men myndighetene gir svært sjelden tillatelse til å
felle streifdyr som gjør skade på
avlinger, forklarer Chaudary. En
landsbybeboer som drepte et rådyr
ﬁkk syv års fengsel. Det er ingen
direkte kompensasjon for tapte
avlinger eller husdyr. Men halvparten av turistinntektene til nasjonalparken skal gå til lokalsamfunnet.
Folkekrigen har imidlertid ført til at
inntektene har kollapset samtidig
som antallet besøkende turister har
falt til mindre enn en tiendedel av
det det var for to år siden.
Lang vei fram
Dr. Chandra Gurung innrømmer at
det vil ta lang tid å overbevise
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lokalsamfunnene om at fordelen
med «Terai Arc» vil veie opp for problemene. WWF har også hatt vanskeligheter med å «selge» prosjektet til
femten andre utviklingsorganisasjoner som arbeider i området.
– Etter at vi underskrev en avtale
med myndighetene har det nå blitt
lettere å selge prosjektet. Vi har ikke
nok ressurser til å gjøre alt selv, sier
Gurung. Han poengterer at det ikke
er mulig å gjennomføre prosjektet
med en folkekrig i landet. Uten fred
vil det ikke være nok turister som
kan gi lokalbefolkningen inntekter,
og nye rapporter viser at ulovlig
hogst og krypskyting har økt under
krigen.
– Vi er i en oppstartsfase hvor vi
fremdeles lærer. Prosjektet kan kalles et eksperiment, hvor noe prøving
og feiling er nødvendig før vi ﬁnner
de beste praktiske løsningene, sier
WWF USAs representant i Nepal.
Ifølge Gurung kan det ta ti år før
«Terai Arc» blir den «himmelen for
dyrelivet» som WWF, utenlandske
givere og miljømyndigheter vil gjøre
den til.
◆
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Stabile sosiale nettverk kjennetegner
livet på øyene. Kvinnene i Oldladies
Golf club møtes to ganger i måneden.
Mange av dem er gamle venner fra
ungdomstiden.

Det lange livet i Okinawa
Innbyggerne på den japanske øygruppen Okinawa
(som består av 161 øyer), har den høyeste levealder i verden med et gjennomsnitt på 81,2 år, det vil si nesten fem
år mer enn den vestlige befolkningen. Kostholdet innebærer et kaloriinntak som ligger 30–40 prosent lavere
enn det som er vanlig i Vesten, og inneholder blant annet
mye frukt og fet ﬁsk. Befolkningen spiser til gjengjeld
minimalt med melkeprodukter, salt og fet mat. De sover
lenge om morgenen, har siesta midt på dagen og driver
felles mosjon og avspenningsøvelser. Forskere som har
studert enkelte av øyene, mener den høye levealderen

28
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også skyldes et generelt velbeﬁnnende. Ifølge antropologer har dialogen med naturens ånder og forfedrene tradisjonelt vært viktig for balansen i øyboernes liv, en
balanse de er svært nøye med ikke å forrykke. Da det ble
planlagt å bygge et stort transittlager for olje på en av
Ryukuøyene, vakte dette stor motstand, ikke fordi man
var redd for forurensning, men fordi man mente det ville
skape uro og uorden i forhold til natur og forfedre.
tekst MARGUNN GRØNN foto CHRIS STEELE-PERKINS /
MAGNUM / ALL OVER PRESS

7999_18-31

28.05.03

14:51

Side 29

fotoessay

(Øverst til høyre). Mosjon er en
integrert del av det sosiale fellesskapet, som her på golfbanen på øya
Miyako Jima.

(Nederst).Arbeider lenge: 90 år
gamle Kobashi Gawa Genki har arbeidet som keramiker siden han var tretten år, og har fortsatt glede
av jobben.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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fotoessay

Fisk rik på omega 3-fettsyrer er en viktig del av kosten på Okinawa. Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 86 år.

Menn over 55 år samler seg i små familiegrupper for å drikke og danse før de slutter seg til den offentlige Miyako Zutsu-festivalen.
30
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fotoessay

Fru Akamine Kine, 87, vever på den tradisjonelle måten og sykler rundt slik hun alltid har gjort. Selv mener hun at grunnen til hennes høye
alder er grønn te og brunt sukker, samt at hun ikke røyker eller drikker.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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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.

Militarisert
humanisme
I 1986 skrev den tyske sosiologen Ulrich Beck
seg til klassikerstatus ved å risse «risikosamfunnet» inn i pannen på en samtid som var
på søken etter seg selv: Nyliberalismens krav
om hurtighet hadde spist seg inn i menneskets trygghetssfære, og satt det i en økologisk og sosial risikotilstand. «Krig og terror»
er siste bind i trekløveret «Globalisering og
individualisering» – en samling nyere tekster
av Beck, oversatt og utgitt på Abstrakt Forlag. I en tid der globalisering og individualisme oppløser de gamle nasjonalkulturelle fellesskap, har krig og terror gitt grøde til en ny
type samhold: det som bygger på frykten for
den fremmede fare. Konstruksjonen av ﬁendebildet, eller «jakten på den tapte ﬁende»,
som Beck skriver om, har en sosiallegitimerende funksjon for en ny form for militarisert
humanisme, der Vestens moralske korstog
sveiper over de ikke-moderniserte andre. En
interessant bok med sosialﬁlosoﬁsk spenst
som nesten (men bare nesten!) gjør at den
mister bakkekontakten.

Njålsagaen er trolig forfattet omkring
1280, omkring 300 år etter at hendelsene i
fortellingen fant sted. Hovedpersonene i
denne dramatiske, poetiske og bloddryppende fortellingen er den ridderlige helten
og kjempen Gunnar fra Lidarende og hans
trofaste venn og rådgiver Njål Torgeirson.
Hevnen går igjen som et sentralt motiv
i denne mektige islandssagaen. I vår tid er
hevnen og hevntørsten ofte kamuﬂert, men
allikevel tilstede, mener forfatteren Roy
Jacobsen som har skrevet en lengre og perspektivrik innledning. Kanskje kan vi lære
noe av en tid og en kultur hvor hevn var
legalt og en del av spillet i samfunnet.

Boken fra den kinesiske radiojournalisten har allerede blitt en internasjonal bestselger og er foreløpig oversatt til 26 språk. I
juni utgis den kinesiske versjonen i hjemlandet. Xue Xinran er nå britisk statsborger,
bosatt i London. Hun er professor ved School of African and Oriental Studies ved universitetet i London.

Forfatter: Xinran
Tittel: Stemmer i natten
Forlag: Gyldendal 2003

Oversatt av Aslak Liestøl
Tittel: Njålssoga
Forlag: Samlaget 2003

(gl)Edens hage

Norges blodårer

Stemmer i natten
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Forfatter: Jon Bjartnes
Foto: Kjetil Bjørklund
Tittel: Leve som elver
Forlag: Artemis 2003

Arne Storrønningen

Forfatter: Ulrich Beck
Tittel: Krig og terror
Forlag: Abstrakt Forlag, 2003

Njålssoga er av mange regnet som den
mektigste, største og mest berømte av de
islandske sagafortellingene. Den regnes
som et av verdenslitteraturens mesterverk
og utmerker seg ved komposisjon, personskildringer og enestående replikkunst.
Nå foreligger den første og eneste komplette utgaven av denne sagaen i norsk
oversettelse, utgitt av det norske Samlaget.

Trond Wormstrand

Arne Storrønningen

Joakim Hammerlin

Nordisk mesterverk

uten å vekke folks naturkjærlighet. «Leve
som elver» er et velskrevet bidrag.

I ﬂere år var den kvinnelige journalisten Xue
Xinran en av de banebrytende programlederne i riksdekkende kinesisk radio. Innringningsprogrammet hennes om kinesiske kvinners hverdagsliv ble svært populært, men
også omstridt. Å snakke åpent om emner
selvmord, homoﬁli, seksuelt misbruk, incest
og voldtekt er sterk kost i dagens Kina. Gjennom åtte år, fram til midten av 90-tallet, ﬁkk
hun et nærgående og helt unikt innblikk i
sine medsøstrers skjulte historier. Nå foreligger boken hennes om de kinesiske kvinnene,
«Stemmer i natten» i norsk oversettelse,
utgitt av Gyldendal forlag.
– Til tross for revolusjon og dramatisk
samfunnsutvikling lever mange kvinner på
den kinesiske landsbygda fortsatt slik de
gjorde det for fem hundre år siden, mener
Xue Xinran.

«Og det er én alvorlig mangel ved blomster
og landskaper: Begge deler er gratis. Naturfølelse holder ingen fabrikk i gang. Derfor
besluttet man å oppgi kjærligheten til naturen,...», fastslår direktøren ved Londons
utklekkings- og karakterformingssentral i
Aldous Huxleys roman «Vidunderlige, nye
verden».
Naturkjærligheten er dog ikke helt oppgitt. Noe denne boka er et bevis på. Og forfatterens følelse for naturen smitter over på
leseren. Han og fotografen tar oss med til
elver og elvelandskap i norsk natur. Til Verdalen, Ottadalen, Saltfjellet, Glommas utløp
- og til seiling nedover Trysil- og Klaraelva til
Vänern.
Boka inneholder ikke bare naturskildringer, men også tankevekkende stoff om
vannets og livets tilblivelse, Gaia-hypotesen,
menneskets natursyn gjennom historien og
vannets betydning for religion og kulturer.
Jon Bjartnes spør hva vi vinner på å føle
oss som medlemmer av naturen – og gir
selv et svar: «Det kjennes lettere å leve når
man er del av noe større enn seg selv».
Jeg føyer til: Det er neppe mulig å bremse ødeleggelsen av klodens naturrikdommer

Mens Folkehelsas kostholdsprofeter prøver å
kjøle ned nasjonens Fedon-feber, kan det
være lurt å oppholde seg i et av matverdenens fredede hjørner: Grønnsaker er fremdeles sunt. Eller? Når tomatene i kjøleskapet ser
like fryktinngytende friske ut (uten at de nødvendigvis smaker som tomater) etter tre uker,
kan sunnhetstvilen selv nå de grønne saker.
Så i stedet for å fylle hagepletten med en
haug av unyttige pynteblomster, kan man
dyrke frem sin egen kjøkkenhage – i trygg
avstand fra alskens svulstsvangre sprøytemidler. Denne boken bestreber seg på å gi
grunnleggende kunnskap om hagedrift.
Skjønt bildene er viet mye plass og teksten forventer en leser som ikke er mer enn
halvt grønn når det kommer til planter, er
den absolutt et godt utgangspunkt for den
som går med en uforløst sjølbergerdrøm.
Plantene må straks i jorden, så det er ingen
tid å miste. Grøden kan høstes om noen
måneder, og med spesialkonstruerte matoppskrifter bakerst i boken som veiledende
ramme – ligger alt til rette for en livsbejaende sensommerkveld...

Joakim Hammerlin
Forfatter: Adam Chaplin
Tittel: Kjøkkenhagen
Forlag: Aschehoug, 2003
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NorWatch
Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør

En kvinnelig moskéarbeider vasker kroppen til seks år gamle Lamiya Ali og gjør henne klar til begravelsen. Jenta døde da en udetonert klasebombe eksploderte
mens hun lekte sammen med sine søsken utenfor Bagdad i slutten av april. Det norske petroleumsfondet har økt sine investeringer i klasebombe-produsenten
General Dynamics til 110 millioner kroner.
FOTO: SCANPIX/AP

Krigens kremmere
At høy oljepris gjorde Norge rikere under krigen i Irak, er ikke vår fortjeneste.
Men da våpensalget til angrepsmaktene skjøt i været, og Norges Bank økte
investeringen av vår felles formue i amerikansk våpenindustri, ble vi alle gjort til
krigsproﬁtører.
tekst DAVID STENERUD / PIA A. GAARDER

Krigene i Afghanistan og Irak har gjort det lukrativt for Oljefondet å eie aksjer i de største
leverandørene til USAs og Storbritannias militærapparat. Våpenindustrien er en av svært få bransjer som vokser i en tid med global lavkonjunktur.
Det Norske Petroleumsfondet er storinvestor
i internasjonal våpenindustri. Nøyaktig hvor stor
ble tydelig da NorWatch holdt militærtidsskiftet
Defense News ferskeste liste over verdens 100
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Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør
største våpenprodusenter opp mot Oljefondets
aksjeportefølje. Det viser seg at fondet har investert ikke mindre enn 4,7 milliarder i 35 av verdens
bautaselskaper innen forsvarsmateriell, deriblant
de åtte aller største. Samlede investeringer i de
åtte store økte med nesten 25 prosent fra i fjor til
i år, til mer enn 980 millioner kroner.
I tillegg ﬁnnes det minst ti mindre våpenprodusenter i Oljefondet. Det viser en alternativ liste
fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). I disse våpenselskapene har Oljefondet investert 1,2 milliarder kroner.
Nesten seks milliarder av våre fremtidige pensjonspenger formerer seg altså på bekostning av
liv og lemmer i land langt unna.
Duds
Helt konkret yngler dollarene for eksempel når
klasebomber slippes over Irak, slik de har blitt
sluppet over Kosovo og Afghanistan tidligere. Det
var Oljefondets forvaltere pinlig klar over da de
økte sine investeringer i klasebombeprodusenten
General Dynamics fra 103 til 110 millioner kroner fra i fjor til i år. Barn er allerede blitt drept og
lemlestet av udetonerte klasebomber, såkalte
duds, sluppet av briter og amerikanere over Irak.
Og ﬂere vil ennå måtte bøte med livet.
Tomahawk og Patriot-rakettene som i vinter
suste inn i irakiske bygninger, er også våpen produsert av Oljefond-selskap. Krysserraketten
Tomahawk er produsert av Raytheon hvor Oljefondet er inne med 72 millioner kroner. Bak
Patriot rakettbatterier som ble sluppet over Bagdad, står Raytheon sammen med Lockheed Martin. Sistnevnte er verdens største våpenselskap og
Det er en sprengt klasebombe av typen BLU-97,
som produseres av General Dynamics. Rundt ti
prosent av bombene blir liggende igjen udetonerte, som såkalt duds.
FOTO: REUTER

NorWatch har dokumentert at selskapet blant
annet produserer atomraketten Trident II D5.
Oljefondets forvaltere har satset stort på Lockheed Martin, og i år nesten doblet investeringene til
nær en kvart milliard kroner.
Firedoblet våpeneksport
Det ikke bare gjennom Oljefondets investeringer
at Den norske stat tjener på den ustabile verdenssituasjonen. Også inntektene fra våpeneksporten blir det kroner av.
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Som NATO-medlem er nemlig USA unntatt
det generelle norske forbudet mot å eksportere
våpen til land i krig. Dermed er det er fritt fram. Og
i fjor solgte vi våpen til USA for hele 304 millioner
kroner, nesten ﬁre ganger så mye som året før. Og
økningen har vært enda mer eksplosiv inn i 2003.
De to første månedene i 2001, altså før 11. september, eksporterte Norge våpen for knappe 2
millioner kroner til USA. Tall NorWatch har innhentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at et
knapt halvår etter tragedien i New York hadde
verdien av våpeneksporten steget til 14 millioner.
I løpet av januar og februar i inneværende år,
mens USA forberedte seg til krig mot Irak, importerte stormakten norske våpen for til sammen
over 28 millioner kroner.
Også våpeneksporten til Storbritannia har
økt; fra 13 millioner kroner i 2001 til 20 millioner
i 2002. Og bare i løpet av de to første månedene i
år kjøpte britene våpen fra Norge for like mye
som i hele fjor.
Blant selskapene som eksporterer store mengder forsvarsmateriell til USA er Nammo på Raufoss. Selskapet produserer den svært omstridte
ammunisjonen MK-201, som NorWatch skrev om
så tidlig som i 2001. Dette er en kule som er konstruert slik at den utvider seg når den treffer menneskekroppen. På den måten har den samme virkning som en dum-dum-kule. Slik ammunisjon er
forbudt etter Haag-konvensjonen. Det har imidlertid ikke hindret Nammo i å selge slik ammunisjon til Det amerikanske forsvaret i løpet av sin
krig mot terror, slik avisen Nationen har avdekket.
Den norske stat eier 45 prosent av aksjene i
Nammo.
Krigsproﬁtøren Norge
Til tross for at krigsindustrien er en formidabel
pengemaskin, og Norge absolutt tar sin del av
kaka, har det vært bemerkelsesverdig lite debatt
rundt Den norske stats rolle som krigsproﬁtør.
Hvorfor er det slik?
Filosof Lars Svendsen tror det skyldes at den
mest markante proﬁtøren nettopp er Staten og
ikke et enkeltindivid.
– Du kan selvsagt si at også Staten er en person, en juridisk person. Men vi pleier ikke klandre
juridiske personer. Spørsmålet er om vi ikke
burde gjøre det.
Svendsen mener man bør vurdere å gjøre de
ansvarlige mer ansvarlige, og konkretisere akkurat hva det er vi tjener penger på.
– Lidelsene må vises frem, understreker Svendsen
Dessuten mener han vi må skille mellom ulike
typer krigsproﬁtering.
– Når et norsk våpenselskap selger et spesielt
kjipt våpen, så er det helt opplagt mer klanderverdig enn at vi tjener på at oljeprisen går opp,
fremholder ﬁlosofen.
Norge under Regjeringen Bondevik har gjort
begge deler.

FAKTA
DETTE ER VÅPENSELSKAPENE SOM
OLJEFONDET HAR INVESTERT I
Lockheed Martin, USA
kr 245.695.000
Boeing, USA
kr 204.766.000
BAE Systems, Storbritannia kr 105.404.000
Raytheon, USA
kr 72.423.000
Northrop Grumman, USA
kr 117.752.000
General Dynamics, USA
kr 110.229.000
Thales, Frankrike
kr 76.245.000
EADS/European Aeronautic
Defense and Space Co
kr 48.183.000
United Technologies, USA
kr 335.839.000
Honeywell International, USA kr 188.442.000
Finmeccanica, Italia
kr 50.547.000
General Electric, USA
kr1.963.070.000
Mitsubishi Heavy Industries,
Japan
kr 127.481.000
Rolls-Royce Plc, Storbritannia kr 53.554.000
GKN, Storbritannia
kr 47.308.000
Electronic Data System
Corp, USA
kr 55.045.000
Textron, USA
kr 34.716.000
ITT Industries, USA
kr 40.126.000
Rockwell Collins, USA
kr 25.779.000
Kawasaki Heavy Industries
Ltd., Japan
kr 15.426.000
Titan Corp, USA
kr
7.205.000
Smiths Group, Storbritannia kr 129.659.000
Harris Corp., USA
kr
9.089.000
Mitsubishi Electric, Japan
kr 39.237.000
VT Group, Storbritannia
kr 43.570.000
Cobham Plc., Storbritannia kr 31.094.000
NEC Corp., Japan
kr 89.605.000
Ishikawajima-Harima
Heavy Industries, Japan
kr
8.902.000
CAE Inc, Canada
kr
4.226.000
Toshiba, Japan
kr 84.478.000
Telefonaktiebolaget
LM Ericsson, Sverige
kr 176.436.000
Indra Sistemas SA, Spania
kr
9.148.000
Alvis Plc., Storbritannia
kr 15.408.000
Hitachi Ltd., Japan
kr 110.908.000
ShinMaywa Industries, Japan kr
2.986.000
CEA Industries, Frankrike
kr
6.959.000
General Motors, USA
kr 215.066.000
ThyssenKrupp, Tyskland
kr 64.285.000
Bombardier Inc, Canada
kr 25.411.000
Komatsu Ltd, Japan
kr 22.095.000
Alcoa, USA
kr 161.639.000
Babcock International Group,
Storbritannia
kr 17.546.000
Motorola, USA
kr 158.012.000
Ultra Electronics, Storbritannia kr 27.813.000
Nissan Motor, Japan
kr 535.529.000
Sum

kr5.914.336.000

Kilder: Defense News, SIPRI/Stockholm International Peace Research Institute, Norges Bank/Det
Norske Petroleumsfonds aksjeportefølje per 31.12.02
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Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør

signaturen
En markedspris snus
Det var sultkatastrofe i hjertet av det sørlige
Afrika da jeg var i Malawi i august i fjor. Det er
det fremdeles. Mange av menneskene vi møtte,
er visst døde nå. Ressurssvake landsbyfolk med
øynene fulle av fluer. Maislagrene var allerede
tomme. Såkornet hadde de fortært for lengst.
Men uansett maismangel, sult og armod dyrkes det mest uspiseligheter i Malawi. I forhold til
landarealet er nasjonen nemlig verdens største
tobakksprodusent. De tolv millioner innbyggerne er også verdens niende fattigste befolkning.

Leilendingen John Smith er høvding for en
gruppe på rundt tredve husmenn på en stor
tobakksfarm midt i landet. Halvparten av gruppen er barn. Bare den aller flinkeste gutten går
på skole i de ﬁre månedene av året leilendingene
må jobbe på markene. Hvert familieoverhode
fikk i fjor tre kroner og førti øre kiloen for
tobakken når den var ferdig høstet, tørket og
pakket. Mesteparten av pengene gikk til å betale
tilbake farmeren gjeld for mais de hadde fått på
krita i løpet av sesongen.
Her hjemme kjøper vi hvert år tobakk for nesten 13 milliarder kroner. En av kjøperne er jeg.
Jeg snuser en sekstikroners, femtigrams boks
General i uka. Jeg har spurt meg selv om jeg er
villig til å betale mer for snusen, slik at de som
har dyrket tobakken kan få råd til å sende ungene sine på skolen.
Så har jeg regnet ut at lønnen til John Smith
og de andre malawiske leilendingene utgjør

mindre enn ti øre per snusboks. Det vil si at jeg
vil måtte ut med knappe førti øre ekstra i måneden for å effektivt doble lønningene til dem som
har dyrket, tørket og pakket tobakken jeg konsumerer.
Jeg er villig til å ta den utgiften. Det er nok de
ﬂeste. Men er Staten eller tobakksselskapene villig til å ta ansvaret for at leilendingene virkelig
får sine penger? Jeg har tatt noen telefoner og
forhørt meg litt: Det blir for vanskelig, for byråkratisk utfordrende og for kostnadskrevende,
sier de.
Ikke bare som å bake en pris mellom ﬁngrene og pakke den opp under leppa …

David Stenerud

det sies Laos – hvor arbeidskraften er enda
billigere, og forlot utestående lønns- og kompensasjonskrav på 3,4 millioner kroner.
Arbeiderne krevde at myndighetene og
de internasjonale merkevareselskapene tok
ansvar. Etter å ha campet utenfor Arbeidsdepartementet i Bangkok i ﬁre måneder og
mobilisert internasjonal støtte, fikk arbeiderne som holdt ut lengst 80 prosent av
pengene de hadde krav på.
Seksti arbeidere har slått seg sammen
for å starte sin egen konfeksjonsfabrikk. De
er allerede på jakt etter interesserte kjøpere
som fair trade-kjeder og fagforeninger.
Deres logo vil bli «Made in Unity».
Thailandske merkevarearbeidere
protesterer utenfor Arbeidsdepartementet i Bangkok. Nå har de tatt
saken i egne hender og startet selvstendig klesproduksjon.
FOTO: PIA A. GAARDER, NORWATCH

MERKEVAREARBEIDERNE
VANT FREM
U-landene må konkurrere seg i mellom om
kontrakter til Vestens store og små merkevareselskap innen klær og sko. De såkalte
konkurransefortrinnene består i å tilby lavest
lønninger og dårligst arbeidsforhold – og
samtidig et kvalitetssikret produkt. Underleverandørsystemet tvinger u-landsprodusentene inn i en spiral hvor de er dømt til å
tape, men i blant kommer det en god nyhet.
Thailandske myndigheter har gitt etter for
kravene til 890 oppsagte merkevarearbeidere
i Bangkok. Bed and Bath-arbeiderne sydde
klær for Nike,Adidas og Fila, men møtte i fjor
en stengt fabrikk. De lokale eierne hadde over
natten ﬂyttet produksjonen til et naboland –

kriser og miljøkatastrofer, og skal heretter
imøtegå den voksende protesten til urbefolkningen og miljøbevegelsen i den canadiske
delstaten British Columbia.
For situasjonen er i ferd med å bli kritisk.
En lakselusepidemi herjer på Canadas vestkyst og Heiltsuk-indianerne har saksøkt datterselskapet til norske Pan Fish, Omega Salmon Group, for å bygge et yngelanlegg midt
i deres territorium.
Hill and Knowlton International er et av
verdens største PR-byråer og beryktet for å
ha steppet inn og forsvart oljeselskapet
Exxons (Esso) omdømme etter oljekatastrofen utenfor Alaska. I 1992 toppet PR-byrået
listen over «Torturistenes lobby» som lages
av The Center for Public Integrity og inneholder selskap spesialisert i å renvaske land
som har brutt menneskerettighetene. I 1998
henvendte også den internasjonale olympiske komiteen (IOC) seg til Hill og Knowlton for å redde sitt omdømmet etter korrupsjonsskandalen.
Oppdrettsnæringen har med andre ord
fått tak i kyndig hjelp.

ATOMVÅPEN UT AV
FOND
Norsk oppdrettsnæring setter miljøet på prøve mange steder på kloden.
Her fra den norske laksefôr-produsenten EWOS i Chile.
FOTO: DAVID STENERUD, NORWATCH

OMSTRIDT PR-GIGANT
Den norskdominerte oppdrettsnæringen i
Canada har engasjert et omstridt PR-byrå for
å forsvare sine interesser. PR-giganten Hill
and Knowlton er spesialisert på å håndtere

For første gang er atomvåpenindustrien blitt
kastet ut av et norsk fond. Mens Oljefondet
har økt investeringene i verdens største
atomvåpenprodusenter, går Den norske
lægeforening nye veier. I tillegg til landminer,
klasebomber og tobakk, vil de ikke ha kjernefysiske våpen i legenes pensjonsfond. Fondet er i dag på tre milliarder kroner.
Investeringer i atomindustrien har frem
til i dag vært uproblematisk. I fjor dokumenterte NorWatch at Oljefondet er inne i
atomvåpenprodusentene Lockheed Martin

I motsetning til Oljefondet har legenes pensjonsfond kastet ut atomvåpenindustrien, deriblant Lockheed
Martin som står bak atomraketten
Trident II D5.
FOTO: LOCKHEED MARTIN CORP.

og Honeywell International. Avsløringene
vakte oppsikt, men ingenting skjedde hverken hos forvalterne av Oljefondet eller hos
andre fondsforvaltere – før nå. Legenes
pensjonskasse har valgt å følge Det internasjonale røde kors som fokuserer spesielt på
skadevirkningene på sivilbefolkningen.
– I stedet for å gå generelt ut mot
våpenindustri, har vi valgt å utelukke de verste formene for våpen. Aksjonen mot landminer er i denne sammenheng et godt
eksempel. Den fokuserte på et spesielt
uetisk våpen, og endte med en internasjonal konvensjon som forbyr produksjon og
bruk av landminer, sier leder for legenes
pensjonskasse, Hans Petter Aarseth, til NorWatch.
Les mer på NorWatch’ nettsider:
www.norwatch.no
F O L K E V E T T n r. 3 • 2003
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Tekst John Hille og Unni Skoglund

– miljø, medvirkning, solidaritet

banken

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

Bygg ditt eget svaleskap
I dagens moderne kjøkken lagres nesten all mat i kjøleskap. Slik var det ikke for førti år
foto: ingvald erga

siden, da man hadde svaleskap i mange hjem. Et svaleskap er et økologisk alternativ til
kjøleskap og bevarer grønnsaker bedre. I tillegg kan du bygge det selv.
tekst UNNI SKOGLUND og JOHN HILLE

For førti år siden var svaleskap en
vanlig innredning i norske hjem.

Med naturlig ventilasjon
På Erga Gard på Jæren har de valgt en annen form for
svaleskap. Da hovedhuset skulle utvides besluttet huseierne å bygge et svaleskap i gangen.
– Fruen har ofte klaget på dårlig lagerplass i skapene på
kjøkkenet og jeg syntes det var et trist syn hver gang jeg fant
visne gulrøtter eller brokkoli i kjøleskapet, sier Ingvald
Erga.
I hjørnet av gangen bygget familien Erga et skap med

Miljømerkede feriemål
Leter du litt, går det nå an å ﬁnne miljøsertiﬁserte overnattingssteder både i Norge og
i våre naboland. Har du tenkt deg til Danmark kan du nå også oppleve hele områder
som er miljømerkede. Odsherred på nordvestspissen av Sjælland og øya Møn ble i fjor
høst de to første områdene som oppnådde merket «Destination 21». Danmark er
også det første landet i verden der en slik merkeordning settes ut i livet. For å oppnå
statusen kreves et bredt samarbeid mellom store deler av den lokale turistnæringen,
kommuner og organisasjoner om å redusere ressursforbruket og å ta vare på naturen. Møn – kjent for de hvite krittklippene - er foreløpig den av de to grønne destinasjonene som vi ﬁnner mest om på Internett. På «Møns grønne sider» (www.moentouristbureau.dk) kan du lese om hvordan du både bor, spiser, handler og kommer
deg rundt på miljøvennlig vis.
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ventilåpninger oppe og nede, for å sørge for god gjennomstrømning av frisk luft. Innvendig har skapet fått nettingkurver på skinner som letter den naturlige luftgjennomstrømningen og gir god oversikt over innholdet.
– Vi har passet på å plassere skapet i det nordøstre hjørnet av huset. Her kommer ikke solen så godt til, forteller
Erga
I de varmeste ukene på sommeren er luften i skapet
nokså varm (ca 10–15 grader), men ellers holder det en
behagelig temperatur og ikke minst en luftfuktighet som
grønnsakene liker.
– Skulle det bli veldig kaldt om vinteren kan ventilåpningene skrus igjen for å redusere luftgjennomstrømning,
sier Ingvald Erga.
Vil du vite mer? Kontakt: Erga Gard, Ingvald Erga, Orreveien 653, 4343 Orre, telefon 51428122, e-post: ergagard@world-online.no, eller sjekk ut sivilarkitekt Torben
Gades oppskrift for hvordan du bygger svaleskap:
http://www.robinhus.dk/omrobinhus/nyheder/oekologi/visKlumme.asp?klummeID=34

FOTO: WWW.MOEN-TOURISTBUREAU

De ﬂeste har vel opplevd at grønnsaker blir sviskete og
mister fuktighet av å lagres i kjøleskap, noe som ikke
skjedde i de gammeldagse svaleskap. Og når svaleskap
ikke bruker strøm bør vi kanskje se om de ikke hører
hjemme i våre moderne hus også.
Å bygge et svaleskap kan gjøres på ﬂere måter. En
mulighet er å trekke inn kjølig luft utenfra ved hjelp av en
liten soldrevet ventilator. Luften som trekkes inn er kjølig
fordi den suges gjennom et rør som er nedgravd i bakken.
Slik blir skapet svalt og ypperlig til å oppbevare grønnsaker og annen mat i.
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Hydrogendreven
rullestol
Mens verden venter på gjennombruddet for hydrogenbilen, har
tyske forskere utviklet en hydrogendreven rullestol. Batteriet er
byttet ut med en liten brenselcelle, som gjør rullestolen mye
lettere enn vanlige elektriske
rullestoler. Likevel har den seksti prosent større rekkevidde,
og trenger ingen tidkrevende
lading når den er gått tom –
bare et nytt påfyll av hydrogen.
Prototypen ble presentert på en
konferanse i Aachen nylig, og
produsenten Eutech regner
med å kunne starte serieproduksjon om tre år.

Demokratisk dataspill for de unge
Hvordan løser man en konﬂikt mellom turisme og oljeutvinning? Hvordan takle aidsepidemien? Hvor fritt bør markedet være?
Det er slike dilemmaer spillerne i «Global
Island» utfordres til å løse. De som kommer
med de beste innleggene – etter medspillernes mening – kan bli valgt inn i parlamentet i en av de fem statene som utgjør
«verdensøya», og de aller beste blir med i
en regjering. Spillerne er mellom tretten og
atten år. Spillet arrangeres med noen måneders mellomrom og foregår på engelsk.Til
nå har det tiltrukket seg deltakere fra et tjuetalls land. Det er utviklet for den danske
solidaritetsorganisasjonen Mellemfolkeligt Samvirke, og vant i mars den danske reklamebransjens «Guldkorn»-pris for beste cyberkampanje. MS danket dermed ut både
Nike og Carlsberg, som også var nominert. Neste spilleomgang starter i september.
For å se hvordan det foregår eller melde deg på, se nettsiden www.globalisland.nu.

Landets beste gjenbruksguide?
Trondheim kommune har laget det som nok er landets beste
guide til reperasjon, gjenbruk, utleie, bytte- og deleordninger. Liknende guider er tidligere produsert blant annet i Kristiansand,
Bergen og Fredrikstad, både i papir- eller nettversjon, men denne
overgår dem alle i omfang, med ﬂere hundre oppføringer. De er
fordelt på ca. femten bransjer hver når det gjelder brukthandel og

Mangfoldig hage
Har du en hageﬂekk men ikke helt
oversikt over hva du skal gjøre
med den? En hage gir først full
glede når du vet hvordan jorda
reagerer. Bruker du sprøytemidler
for å ta knekket på skadedyr, forstyrrer du hagens naturlige balanse. Det kan gjøre problemet større
– og ikke minst skader det miljøet.
På nettstedet http://www.danspiring.dk/okohaven.htm får du tips
om hvordan du skal få skikk på
den økologiske hagen din. Nettstedet gir tips om såing, gjødning,
kompost og mye mer. Et av stikkordene for å lykkes med en økologisk hage er mangfold. Jo mer
mangfoldig hagen er, jo mindre er
risikoen for sykdoms- og skadedyrsangrep. Lykke til!

reparasjonstjenester - fra klær til bildeler og fra fotoutstyr til dataspill. Så har også trønderne vært ubeskjedne nok til å lage ei oppskriftsbok for andre kommuner som har lyst til å lage sine egne
veivisere. Du kan sjekke ut både guiden og oppskriftsboka på
http://www.gjenbrukshus.no/
miljoguide/veileder.htm

Rivende vekst
for mikrokreditt

FOTO: ERIK SUNDT

internett-tipset
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Tidligere i år omtalte vi Kolibri Kapital, det
norske foretaket som formidler lån til småbønder og håndverkere i Sør. Kolibri Kapital er foreløpig små, men internasjonalt er
støtten til mikrokreditt både blant de mest
vellykkede og raskest voksende formene
for bistand til Sør. Organisasjonen Oikocredit, som forener 28 organisasjoner med
kristen basis – de ﬂeste i Europa – lånte i
2002 ut 280 millioner kroner på denne
måten. Det er en tredobling på ﬁre år. Til
sammen har de nå ca. én milliard kroner
utlånt. Mottakerne er dels produsentkooperativer som får lån direkte, og dels
«mikrobanker» i Sør som gir lån videre til
små familiebedrifter. Aksjonærene i Nord
får høyst to prosent utbytte – det vil si nok
til å dekke inn for inﬂasjonen. Men siden
de små låntakerne i Sør stort sett betaler
som de skal, ﬁkk aksjonærene – med sine
to prosent i 2002 – langt bedre avkastning
enn investorer ﬂest. Mange av organisasjonene i Oikokreditt gir også lån direkte til
partnere i Sør, utenom paraplyorganisasjonen, slik at den samlede strømmen av
mikrolån er betydelig større. Les mer på
www.oikocredit.com .

http://www.danspiring.dk/okohaven.htm

Økologisk leketøy
Miljømerkede leker ﬁnnes knapt i norske
butikker ennå. Verken den nordiske Svanemerkingen eller EUs merkeordning Blomsten
har laget noen kriterier for leketøy. På internettet kan du derimot nå få kjøpt leketøy
som ikke bare oppfyller visse miljøkrav, men
som ifølge leverandørene er hundre prosent
økologisk. Det vil si at tekstilene i lekene
kommer fra sertiﬁsert økologisk landbruk, at
treet kommer fra europeisk skogbruk og at
det bare er innsatt med naturlige stoffer som
lin- og valnøttolje, giftfri maling og lim. Spesielt bruken av økologisk bomull er et stort
miljøfortrinn. Få vekster dusjes med større
doser sprøytemiddel enn konvensjonelt dyrket bomull. Sjekk for eksempel ut tilbudet til
danske Nuno (www.nuno.dk) og svenske
Fidibus (www.ﬁdibus.se).
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ﬁnne
sammen
fotoessay
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 11.8.

retrospektiv

Hallo dere «voksne» damer!

Visjoner kan bli virkelige

Real, hyggelig og kjekk kar med sans for humor søker
dame. Jeg er 38 år, høy og slank, fysioterapeut, søkende
mot alternativmedisin. Min overbevisning stemmer godt
overens med Fivh. Jeg er litt beskjeden. Flere kolleger
påstår at jeg er klok. Jeg bor for tiden i Oslo, men er
ﬂyttbar. Kan ikke helt se for meg at jeg skal bo sentralt i
Oslo på lang sikt. Hus med stor hage eller lite småbruk
ville vært bra.
Jeg er nå klar for å ﬁnne meg en kvinne å planlegge fremtiden med. Finner jeg rette kvinnen, kan jeg ta
med barn på kjøpet. De som føler seg truffet bør benytte muligheten. Livet er kort, og det kan være lenge til du
får en slik mulighet igjen.
Vennlig hilsen meg!
Bilde?
Bm: Jeff

Vil bygge opp et miljøvennlig rehabiliteringssted for
mennesker i psykiatrien med grønn omsorg – arbeid,
lek, kreativitet, kunst og livsglede. Jeg har gårdsbruket
og kommunal tillatelse til prosjektet. Opprette en stiftelse? Nær Gardermoen.

Arbeidsglad gutt
Arbeidsglad gutt ønsker å skaffe drivverdig landbrukseiendom, men mangler medsammensvorne/samarbeidspartnere som kan bidra til at gjelden ikke blir som en
klam ørneklo over hele tilværelsen. Vedkommende må
være arbeidsglad, interessert i økologisk driftsform, dyr,
optimistisk og inneha en stor porsjon godt humør. Nevenyttighet er ei å forakte.
Ta kontakt med landvenn@start.no

Vennlig hilsen Jonny Birkelund

Redaktør:
Arne Storrønningen
arnes@ﬁvh.no

Redaksjonssekretær/
deskleder:
Margunn Grønn
margunn@ﬁvh.no
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1979 Naturlig erotikk

Erotikken er en naturfølelse den også, vet du. Eros er et mye
større begrep enn det de lager pornoblader på.Vi må bare passe
oss for å løsrive følelsene fra sin naturlige sammenheng.
Da blir det teknisk og kaldt – enten opphavsmannen er
pornoforhandler eller helsedirektør med kondomkampanjer.

Bm: Samarbeidspartnere søkes

Nils Johan Rud i intervju - Folkevett nr 1/79.

Eldrekollektiv/stiftelse?
Glede – arbeid – lek – kreativitet – kunst. Jeg har gårdsbruket og gode intensjoner.
Bm: Ta kontakt

Finne sammen?
Pågangsmot – vitalitet – optimisme – reﬂeksjon – følsomhet. Leve med dyr og natur på et småbruk nær Gardermoen. Bygge videre på indre og ytre verdier – dele
mørke og lys. Kvinne på 55 søker mannlig partner.

Bm: Vi to?

1979 Sett Papalagi fri

«Tiden løper fra meg», er den hvite manns klagerop og han
løper gjennom livet som en kastet stein.Tiden glir unna han som
en slange i en våt hånd, fordi han holder den for fast.
Vi må befri den stakkars, villede Papalagi fra vanviddet. Vi
må ødelegge den runde tidsmaskinen hans og forkynne for
ham at mellom soloppgang og soldnedgang er det mye mer tid
enn et menneske kan bruke opp.
Papalagi er alltid utilfreds med tiden sin, og han anklager
den store ånden for at han ikke har gitt ham mer. Ja, han spotter Gud og hans store visdom ved at han deler inn hver dag
etter en helt bestemt plan. Han skjærer den opp på en måte
som kan sammenlignes med å kjøre en stor kniv på kryss og
tvers av en stor kokosnøtt.

Hytte i Femundmarka Nasjonalpark
Ca. 70 m2, beliggende ved Rønsjøen, leies ut på ukesbasis til pålitelige friluftsentusiaster. Robåt til disp.
Meget gode ﬁskemuligheter.
Tlf. 67 57 75 27

Spaltist:
Steinar Lem
steinarl@ﬁvh.no
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No plantar kvinna
No plantar kvinna i verda eit tre.
På kne liksom ein som bed
ligg ho blant restene etter dei mange
som stormen har brote ned.
På ny må ho prøve, om ein gang eitt
får vekse seg stort i fred.
Ho åpnar molda og reier eit rom
for røtene, ﬁne som hår,
så dei kan få feste og ﬁnne ned
dit livsens straumar går.
Plante eit tre er å bygge ein veg
fram gjennom mange år.
Da dirrar treet, og handa som held det,
og grunnen der det er fest.
Kva er det? Skalet kring kjerna
av mørker i djupet, som brest?
Ho set dei utspilte hender mot molda
som ville ho tvinge til ro
den trugande dirring. Å jord, ver still,
ver still, så mitt tre får gro!

Halldis Moren Vesaas
FRA “HALLDIS MOREN VESAAS. DIKT I SAMLING”, ASCHEHOUG, 1998.

