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Fangen i Yangon

leder

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør

foto: steve mccurry, magnum

I den burmesiske hovedstaden Yangon sitter i skrivende stund verdens kanskje mest berømte
fange. Opposisjonsleder og Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi har blitt det sterkeste symbolet på frihetskampen i landet. Hun satt i husarrest fra 1989 til 1995 og ble igjen holdt i varetekt av generalene fra september 2000 til mai 2002. I vår ble hun på nytt plassert i de militære myndighetenes varetekt. Hun ble pågrepet i forbindelse med et sammenstøt mellom demokratiforkjempere og støttespillerne til militærjuntaen.
Militærledelsen hevder de holder henne fanget for ”å beskytte henne”. Hun får ikke
lenger være i villaen sin ved Inya-innsjøen i Yangon, hvor bildet på disse sidene er tatt. I stedet holdes Suu Kyi fanget en annen plass i hovedstaden.
Mye peker i retning av at hun igjen kan bli satt fri. Presset mot Burma strammes til. USA
har innført full handelsboikott av varer produsert i Burma. I følge rapporter fra internasjonale
nyhetsbyråer er den amerikanske boikotten svært virkningsfull. I tillegg har samarbeidsorganisasjonen for sørøst-asiatiske land ASEAN, blitt utålmodig med det burmesiske regimet.
Norge har ikke sluttet seg til det økende antallet nasjoner som har innført en hard linje
overfor regimet i Burma. Framtiden i våre hender har sammen med Regnskogfondet, Den
norske Burmakomite, PD Burma og støttegruppa for Burma, kritisert regjeringen for mangelfulle tiltak mot Burma. Tall som NorWatch har skaffet til veie viser at den norske Burmahandelen har økt med omkring 25 prosent etter statsminister Bondeviks boikottoppfordring
til norske bedrifter i 1997.
Tidligere i år besøkte NorWatch-journalist David Stenerud og frilansfotograf Ulvar Arnkværn det lukkede landet. I en reportasje i denne utgaven av Folkevett bringer vi deres inntrykk. Møtet med den burmesiske hverdagen viser ikke minst at Norges mangeårige engasjement og støtte til demokratibevegelsen i landet er godt kjent. Det samme gjelder radiosendingene fra Norge som i mange sammenhenger har blitt en viktig kanal for å spre håp
og kampvilje til befolkningen.
Burma er et rikt land med betydelige naturressurser og store utviklingsmuligheter, men
gjennom mange år har de militære lederne utviklet et styresett basert på massiv undertrykkelse og terror rettet mot egen befolkning.
Det er neppe noe annet enn fortsatt økt internasjonalt press mot det burmesiske regimet som igjen kan gi fangen i Yangon og folket hennes friheten tilbake.
Støtt frihetskampen til det burmesiske folket!
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tema ensomme Burma

”– Er hun veldig populær her? spør jeg naivt.
Sai ser først litt uforstående på meg. Så lener
han det store grånende hodet sitt fremover:
– Vi elsker henne, hvisker han.”
Journalist David Stenerud, fra Mandalay 2003.
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Igjen får Norad kritikk for et av sine hjelpeprosjekter.
I Nepal protesterer nå lokalbefolkningen langs Melamchielven mot at vannet deres skal ledes i tunnel og forsyne innbyggerne i hovedstaden Kathmandu. foto: knut-erik helle

Norad i nepalsk vannkrig
Snikprivatisering, diskriminering, ovenfra og ned-holdning, tilfeldige kompensasjonsordninger og tilbakeholding av informasjon… Protestene hagler når Norad skal hjelpe med
vannforsyningen til et tørst Kathmandu i Nepal.
i Nepal KNUT-ERIK HELLE

Et gigantisk vannforsynings-prosjekt ﬁnansiert av Norad, sammen
med blant andre søsterorganisasjonen Sida i Sverige og den asiatiske
utviklingsbanken (ADB), skal løse
den vanskelige vannsituasjonen i
Kathmandu. Store mengder vann
skal ledes gjennom en 26 kilometer
lang tunnel fra Melamchi-elven
nord for hovedstaden.
Norad bidrar med 223 millioner
kroner til prosjektet, og står også for
planlegging og sosiale utviklingstiltak. Etter mange år med krangel om
prosjektet mellom partnerne har
Verdensbanken trukket seg ut.
Kritikken fra lokalbefolkning og
miljø- og rettighetsorganisasjoner i
Nepal øker kraftig ettersom byggestarten neste år nærmer seg. Et
informasjonsmøte om Norads sosiale tiltak for lokalbefolkningen som
4
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berøres av prosjektet endte nærmest
i slagsmål nylig. Fiskere, møllere og
bønder som er helt avhenging av
Melamchi-elven truet med å få prosjektet stoppet, hvis deres stemme
ikke blir hørt.
Rasende landsbyfolk
– Vi er i ferd med å miste vannet vårt
og så deler de ut kondomer og myggnetting, og kaller det sosial
utvikling. Hva slags rettferdighet er
det, undrer Ram Bahadur Khadka i
Melmachi Local Concern Group.
Folket i dalen ser også på utdeling
av kondomer og myggnetting i
forkant av byggestart som en grov
fornærmelse. Begge deler er det bare
utlendinger som trenger.
Landsbyfolk i området forteller
at det har blitt satt opp en helsepost
og skole. Men leger, sykesøstre og

lærere har de ikke. 75 familier som
er avhengige av kunstige vanningskanaler frykter at de må ﬂytte fra
dalen. Det samme gjør 100 familier
som er avhengige av god vannføring
i elva for å drive de tradisjonelle
vannmøllene og 35 familier som
lever av ﬁske.
– Hva vil skje? Kanskje jeg må
ﬂykte til Kathmandu for å ﬁnne
jobb, sier ﬁsker Pratap Tamang.
Den nepalske hæren som står for
sikkerheten til prosjektet har også
gjort betydelig skade på ﬂere skoger
som lokalbefolkningen er avhengig
av. Noen erstatning har de ikke sett
noe til. Det savner også ﬂere bønder
som har mistet jordområder til
veiutbygging. Kompensasjonsordningene ser bra ut på papiret, men
blir helt tilfeldig praktisert, ifølge
folket i dalen.

Over hodene på folket
Planen for sosial utvikling og
miljøarbeid i Melamchi-dalen, som
konsulentselskapet Norplan har
laget for prosjektet, får stryk-karakter av rettighets- og miljøorganisasjonene som jobber sammen med
lokalbefolkningen.
– De har hatt en 100 prosent
ovenfra og ned-holdning i arbeidet
sitt og foreslått tiltak helt i det blå.
Dette har skjedd over hodene på
lokalbefolkningen, hevder rettighetsadvokat Gopal Siwakoti Chintan som arbeider for Water and
Energy Users’ Federation (WAFED).
Hvilke behov lokalbefolkningen virkelig har er blitt oversett.
– Mye viktig informasjon om
prosjektet blir unntatt offentligheten, hevder advokaten. Blant annet
er det skrevet en rapport som vurde-
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Island fanger hval

«Vi er i ferd med å
miste vannet vårt og
så deler de ut kondomer
og myggnetting…»
Ram Bahadur Khadka
i Melmachi Local Concern Group

rer tilsammen tyve alternative
måter å forsyne hovedstaden med
drikkevann. Men den er ikke tilgjengelig.
Alvorlig diskriminering
Chintan mener Melamchi-prosjektet innebærer en alvorlig
diskriminering av den store
majoriteten av Nepals befolkning
som ikke bor i Kathmandu.
– Det er betenkelig at ett prosjekt legger beslag på nesten hele
vannutviklingsbudsjettet i Nepal
for mange år framover. For pengene Melamchi-prosjektet koster
kunne vi med en desentralisert
strategi ha gitt vann til hele Nepals
befolkning, mener Chintan.
I Kathmandu frykter rettighetsorganisasjoner for planene om
å privatisere vannforsyningen i
byen. Sytten utenlandske selskaper er interessert i å tjene penger
på å gi vann til befolkningen – det
samme vannet som føres til byen
gjennom tunnelen betalt av
Norad.
– Erfaringen fra andre land i
Sør viser at privatisering av vannrettigheter og vannforsyningen
aldri har vært en god løsning. Det
er trist at Norad bidrar til en slik
åpning for privatisering i Nepal.
Folk er fattige her og de har rett til
vann. Det skal ikke være det
samme som å kjøpe en ﬂaske
Coca-Cola, poengterer Chintan.
Direktør Shrestha i styret for
Melamchi-prosjektet avviser i et
dokument all kritikk som Chintan
og lokalbefolkningen retter mot
prosjektet: Melamchi er det beste
alternativet, lokalbefolkningen har
blitt tilstrekkelig konsultert og
nok elvevann vil bli tilgjengelig for
befolkningen i Melamchi-dalen,
hevder direktøren.
◆

Fjortende august bestemte Island seg for å
følge Norges eksempel, og trosse Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC)
mangeårige moratorium mot kommersiell
hvalfangst. Fire dager senere hadde øyboerne fanget sin første vågehval.
– Den nye eksploderende harpunen
fungerte bra og dyret døde umiddelbart,
kunne Gudmundur Haraldsson, kaptein på
hvalfangstskuta Njørdur fortelle nyhetsbyrået AFP.
Havforskningsinsituttet på Island har
sagt at hvalfangerne kan drepe opptil 38
vågehval i år.
– Vi er svært skuffet over at Island har
besluttet å starte opp igjen den dødelige
forskningsfangsten, uttaler talsmann for
det amerikanske State Department,
Richard Boucher.
Amerikanerne gjør det klart at det nå
kan bli aktuelt å iverksette økonomiske
sanksjoner mot Island.

Men også i Europa og særlig i USA har
fagbevegelsen problemer.
I USA er det utallige eksempler på diskriminering av tillitsvalgte og på at bedrifter motarbeider danning av fagforeninger.

Kilde: nopef

Den mektige fagforeningslederen
Wilson Borja ble skutt og såret i et
attentat i 2000. Det satte for alvor
søkelyset på situasjonen i Colombia, hvor mer enn to tusen fagorganiserte skal ha blitt drept siden
1995. foto: reuters

Fattigdommen øker
Mer enn en milliard mennesker lever under
fattigdomsgrensen og 800 millioner går
sultne til sengs hver dag. 54 land er fattigere i dag enn de var i 1990.
FNs mål om å halvere antallet fattige
innen 2015 er lenger og lenger fra å realiseres, skal vi tro FNs utviklingsprograms
(UNDP) årlige rapport om menneskelig
utvikling.
Ifølge UNDP dør årlig 11 millioner barn
av diaré og andre sykdommer som med
letthet kunne vært behandlet.
UNDP fastslår at den humanitære situasjonen stadig forverres i 31 av de 59 u-landene som fremdeles har behov for mer hjelp.

Kilde: Dagbladet Information

Kilde: Discovery

Varm alarm!
Det ble satt varmerekord ved 70 av 180
målestasjoner i løpet av den to uker lange
hetebølgen som skyllet over Frankrike i
august. Østerrike har hatt sin varmeste sommer siden 1768 og termometeret på Heathrow passerte 100 grader Fahrenheit
(37.8oC) for første gang i den engelske temperaturmålingens historie.
Franske begravelsesbyråer
anslår at så mange som ti tusen ﬂere mennesker har dødd i løpet av sommermånedene i år i forhold til normalen.

Kilde: Le Monde
Norge og Japan har trosset IWCs
fangstforbud, og fanget vågehval i
et tiår allerede. Nå følger Island
etter. foto: sutton-hippert/greenpeace

Farlig fagorganisering
Antallet oppsigelser på grunn av fagforeningsvirksomhet har steget kraftig, mens
antallet drap på fagforeningsfolk verden
over holder seg stabilt.
Det er konkusjonen i Den Frie Faglige
Internasjonalens (FFI) årlige rapport om
brudd på fagforeningsrettigheter
I alt ble det registrert 213 drap på faglige aktivister i fjor. Hele 184 av drapene
skjedde i Colombia.
Burma, Kina og Zimbabwe blir også
nevnt som land der folk som slåss for uavhengige fagforeninger blir banket opp, trakassert, truet, fengslet og i enkelte tilfelle
drept.

Til Mkhoma-hospitalet i Malawi
kommer kvinner med sine små,
mange av dem dødssyke av diaré
eller feilernæring. Dette barnet ble
bra igjen. foto: ulvar arnkværn

Erstatning for soldatvoldtekter
Storbritannia avkreves erstatning fra i alt
650 kenyanske kvinner som hevder å ha blitt
voldtatt og gjort gravide av britiske soldater.
Kvinnene hevder barna blir mobbet på skolen på grunn av hudfargen og krever derfor
penger til å sende dem på skole et annet
sted i landet.
Britene har hatt militærøvelser i Kenya
siden 1972, og sier de tar kravet svært
alvorlig. I juli besluttet britiske myndigheter
å støtte de kenyanske kvinnene økonomisk
slik at de kan fortsette den rettslige kampen.

Kilde: Ananova

En spansk jente avkjøler seg under
den ekstreme hetebølgen i Europa
i august. Flere tusen eldre døde av
varmen, som kan være en forsmak
på det forskere frykter er «alvorlige klimaendringer». foto: reuters

Britiske soldater er tilstedeværende i ﬂere afrikanske land. Nå
beskyldes soldatene for massevoldtekter i Kenya. foto: reuters
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Stig Ingebrigtsen er
professor ved
Handelshøgskolen
i Bodø

Ove Jakobsen er
førsteamanuensis ved
Handelshøgskolen i
Bodø

ILLUSTRASJON: BJARNE HENNING KVÅLE

Det økonomiske kretsløp
Vi er kommet til et utviklingsstadium der målsetningen om en
stadig økonomisk vekst er kommet
på kollisjonskurs med mange viktige verdier i samfunnet. Det er derfor nødvendig å etablere en markedsarena som kan håndtere sammensatte verdier på en hensiktsmessig
måte. Konkurranseøkonomiens
individualistiske perspektiv må
erstattes med en økologisk økonomi som bygger på ideen om «mennesket-i-fellesskapet» dersom det
skal være mulig å løse de lokale,
nasjonale og globale utfordringene
vi i dag står overfor. Kretsløpsøkonomi
beskriver
hvordan
økonomisk virksomhet på den ene
siden griper inn i – og på den andre
siden er avhengig av – et samspill
med både naturen og kulturen.
Kretsløpsøkonomi
Et mulig virkemiddel for å etablere
et konstruktivt samspill mellom
6
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økonomisk lønnsomhet, samfunnets verdier og naturens rammebetingelser er å etablere desentraliserte nettverk av samarbeidende
aktører. På denne måten kan man
erstatte konkurranse med integrert
samarbeid som den grunnleggende
institusjon i økonomien.
Konsekvensene av at det er
«lønnsomt» å kaste produkter og
materialer selv om de har en høy
potensiell bruks- og produksjonsverdi er negative både for naturen og
samfunnet. Det er derfor nødvendig
å utvikle systemer for ombruk og
gjenvinning som gjør at ressursene
utnyttes mer effektivt. Et viktig
skritt i riktig retning er å utvide
bedriftsøkonomiens lineære modeller til sirkulære verdikjeder – altså
som spenner over samspillet mellom produksjon, distribusjon, forbruk og redistribusjon. Ved å utvide
planleggingshorisonten til produsenter og distributører, vil de i tillegg

til å fokusere på kundenes kjøpsønsker også ta hensyn til krav fra
bedrifter innenfor avfallshåndtering
og gjenvinning. Mange av de praktiske og økonomiske problemene
som preger gjenvinningsbransjen
skyldes forhold som produsenter og
distributører kan bidra til å redusere.
Ved å planlegge ut fra et kretsløpsperspektiv er det dermed mulig å
oppnå store effektiviseringsgevinster.
Målsetningen om å begrense
totaluttaket av jomfruelige ressurser
og å redusere totalmengden av avfall
til deponi er en viktig begrunnelse
for å øke ressurseffektiviteten. Ved å
samordne og effektivisere samspillet
mellom leddene i materialkretsløpet
er det mulig å motvirke at kritiske
grenseverdier i naturen blir overskredet. Det er nødvendig å bruke
energi både for å utvinne og gjenvinne materialer. Ved bruk av brukt
materiale er energibehovet som regel
mindre (for eksempel gjenvinning

av papir) enn dersom materialene
hentes direkte fra naturen (for
eksempel bruk av tømmer som råvare i papirproduksjon). En konsekvens av at materialer kan brukes
ﬂere ganger mens energi bare kan
utnyttes en gang, er at materialgjenvinning alltid bør ha høy prioritet.
Erfaring viser at konkurransemarkedet ikke er i stand til å ﬁnne
frem til helhetlige løsninger på dette
området, derfor må partene være villige til å inngå forpliktende samarbeidsrelasjoner som inkluderer alle
ledd i kretsløpet. Alternativet er at
myndighetene går inn med reguleringer.
Kretsløpet mellom økonomi og natur
Mange miljøproblemer kan føres
tilbake til at naturens langsomme
prosesser ikke klarer å holde stand
mot økonomiens høye forbruk av
ressurser og store avfallsmengder.
Det er derfor viktig å sørge for at

8001_01-07

28.08.03

15:06

Side 7

«En livskraftig økonomi forutsetter et aktivt samspill mellom
av
Steinar Lem

økonomi, kultur og natur. Mange av de viktigste utfordringene
vi står overfor kan bare løses gjennom samarbeid….»

materialgjenvinningen innenfor økonomien har et volum og en effektivitet som sikrer at naturen ikke blir
påført for store belastninger.
En konsekvens av at økosystemene
fungerer i tråd med gitte lovmessigheter er at tålegrensene må innarbeides
som en absolutt rammebetingelse for
økonomisk virksomhet. Kunnskap
om disse sammenhengene er dermed
en nødvendig forutsetning for å
kunne fastsette hvor store belastninger det enkelte økosystem kan utsettes
for. For å prioritere mellom ulike
handlingsalternativer er det i tillegg
nødvendig å etablere en verdireferanse. Ettersom markedsmekanismene er
et uegnet instrument for å deﬁnere
disse grenseverdiene er det nødvendig
å forhandle frem forpliktende avtaler.
Forhandlinger om ﬁskekvoter er et
eksempel på at dette prinsippet allerede er innført på enkelte områder.
Samspillet mellom kunnskap og verdier står dermed sentralt innenfor
kretsløpsøkonomi.
Kretsløpet mellom økonomi og kultur
Den største utfordringen i dag består
i å deﬁnere grenser for hvor langt
økonomien kan ekspandere inn i det
kulturelle rom før kulturens egenart,
og dermed «livskraft», står i fare.
Det er mange signaler som peker i
negativ retning. Undersøkelser viser
for eksempel at vår identitet er i ferd
med å bli redusert til en en-dimensjonal forbruker der «shopping» blir den
viktigste meningsbæreren. Samtidig
har økonomisk lønnsomhet for lengst
etablert seg som det viktigste argumentet i samfunnsplanleggingen. At
denne utviklingen på lang sikt også vil
være skadelig for økonomien virker
kanskje overraskende. Forklaringen er
at økonomisk utvikling er avhengig av
at kunnskaper og verdier blir revitalisert innenfor rammene av en fri kultur som ikke er styrt og dominert av
økonomiske interesser. Selv om det
ikke ﬁnnes samme eksakthet i kulturlovene som i naturlovene gir det derfor mening å hevde at økonomien bør
kjenne til og ta hensyn til kulturens
«tålegrenser».

Tillit er et eksempel på en verdi
som har en fundamental posisjon
innenfor økonomien samtidig som
den er begrunnet utenfor økonomien.
Dersom kortsiktig økonomisk lønnsomhet blir opphøyet til en overordnet verdi, vil «tillit» gå over fra å være
et mål i seg selv til bare å bli et middel
uten behov for kulturell legitimering.
En konsekvens av at tilliten mellom
kjøper og selger, mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker eller mellom ledelse
og eiere svekkes, er at et av økonomiens viktigste «bindemidler» står i fare.
Selv om ingen er i stand til å si eksakt
hvor tillitsgrensen går, er det få som er
i tvil om dens eksistens.
Frihet og mangfold
Kretsløpsøkonomi er motivert ut fra
en virkelighetsforståelse der frihet,
mangfold og ansvarlighet står sentralt
i samspillet mellom økonomi, natur
og kultur. Det vil si at det er viktig å
unngå en utvikling som går i retning
av tvang og ensretting.
En livskraftig økonomi forutsetter
et aktivt samspill mellom økonomi,
natur og kultur. Mange av de viktigste
utfordringene vi står overfor kan bare
løses gjennom samarbeidsløsninger
der de ulike verdiene blir koordinert
på en balansert måte. Ettersom erfaring viser at rene markedsløsninger
bidrar til å øke kommersialiseringen i
samfunnet, argumenterer vi for at
samspillet og integrasjonen mellom
kretsløpene (verdisfærene) best kan
etableres gjennom kommunikative
nettverk. Det vil si at markedskreftene
må underordnes avtaler som de ulike
markedsaktørene og samfunnsinteressentene blir enige om. En alvorlig
konsekvens av at økonomien erobrer
stadig større deler av det individuelle
og kollektive rommet, kan bli at kilden til revitalisering av kulturelle ressurser etter hvert tørker ut. Revitaliseringen i naturen er også avhengig av at
artsmangfoldet og kompleksiteten i
økosystemene blir opprettholdt.

◆

Dystre utsikter
«Om tjue år må halvparten av oss regne med å få kreft», melder Nationen
– blant annet på grunn av dårligere miljø. Den triste nyheten er at så mange
vil rammes. Den gode er at sykdomsutbruddet ikke kommer før i 2023.

Biologiens mysterier
Biolog Bjørn Grinde har skrevet en bok om at genene ikke tåler bystress,
men trives med vakker natur og med få mennesker rundt seg. Med en hund
i fanget, sier genene hans til Dagsavisen at mennesket er det pattedyr som
har best evne til å nyte livet.
Kan man ha tillit til en biolog som aldri har truffet en katt?

Det farlige miljøvernet
Grunneierne krever fredningen av skog i Trillemarka omgjort. Begrunnelsen
er at miljøvernministeren har lagt seg ﬂat for miljøvernerne.
En miljøvernminister som lytter til miljøvernere er selvsagt noe uhørt.
Like uhørt som en landbruksminister som lytter til landbrukets og skogbrukets folk.

Kors eller Krone
«Korset er den enkle, endelige og absolutte løsningen på den økologiske krisen», sier patriark Bartholemeus av Konstantinopel under en båttur langs
norskekysten. Som vinner av Soﬁe-prisen må han jo vite det.
Men hva tror KrF-statsrådene i regjeringen på, da?
– Kronen?

En postmoderne verden
«Andre snakker om dine drømmer. Posten oppfyller dem». Sier Posten om
seg selv. Særs lovende. Men kan jeg virkelig stole på at Posten vil oppfylle mine skammeligste drømmer?
– Som er at posten kommer fram neste dag – til en postkasse nær meg?

Støy som du vil
Sony reklamerer for stereoanlegg: «Spill hva du vil. Håper naboen liker det
også». Nå kan jo naboen være et menneske som vil lese en bok, skal ha
en eksamen eller er livstruende syk. Sony håper vedkommende liker hip
hop. Når de ansvarlige i Sony og i prostitusjons- og reklamebyrået deres
en gang ligger for døden, skal det være meg en fryd å dundre Wagner inn
i øregangene deres.
Håper de vil like det.

Felles fordommer
Kosmos Biswokarma fra Nepal arbeider noen måneder her i Folkevett som
ledd i Fredskorpsets utvekslingsprogram. I Nepals største avis skriver han at
nordmenn er kalde, lukkede, alltid snakker om været – og at russefeiring
med sex og fyll utgjør vårt overgangsrituale. Fordommene om nordboere
bekreftes.
Bekrefter Folkevetts Knut Erik Helle i Nepal standardfordommer om
late folk og korrupte regimer i sør? Nei, dessverre. Han skriver om småbønder som slåss mot USA – som gjennom WWF vil verne utrydningstruede pattedyr. Han henter inn landbruksprofessor Per Wegge som vil verne
leopard og elefant – ved større avskytning.
Så kan iallfall norske og nepalske bønder møtes i felles fordommer:
Truede dyrearter vernes best ved hjelp av geværet.
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Mandalay
På platået over Mandalay står en ung munk og drømmer. I en mørk restaurant lenger
nede i byen sitter en eks-bokser og gråter. Ved bredden av den store Irrawaddy-ﬂoden står
en liten jente og speider etter turister. I Burma lever femti millioner mennesker under et av
verdens mest brutale og voldelige regimer.
i Burma DAVID STENERUD

dagen har ennå ikke begynt å gry
idet vi setter landingshjulene i ﬂystripa på Yangon International Airport. Voldsherjede og utpinte nasjoner som Iran, Tyrkia, Afghanistan,
Pakistan og Bangladesh har alle blitt
overﬂøyet i trygg avstand i løpet av
den drøyt femten timer lange turen
fra Wien.
Ingen av dem kan måle seg med
Burma, skal vi tro landets demokratisk valgte leder, Daw Aung San Suu
Kyi. Fredsprisvinneren har vært inn
og ut av arrest og husarrest i over et
tiår. Hun holdes fremdeles langt unna
maktens korridorer, selv om hun
har voldsom støtte i befolkningen.
Immigrasjonen
Vi er en smule urolige idet vi trer inn
i den brune ﬂyplasshallen.
Innreisetillatelsene våre skal ligge
klare på ﬂyplassen, har vi fått vite,
men vi føler oss ikke overbevist.
Dessuten har vi glemt å ta med
ekstra passbilder.
Uroen viser seg å være ubegrunnet. For inne på ﬂyplassen står bare
to søte damer og smiler med «Stenerud» på en plakat de holder over
hodet. På ti minutter er immigrasjonen i orden. Deretter geleider de oss
usjekket gjennom tollen, før vi blir
ført rakt forbi den obligatoriske
vekslingen av 200 dollar til regimets

turistvaluta Foreign Exchange Certiﬁcate (FEC).
Aung San Suu Kyi oppfordrer til
turistboikott av Burma, men juntaen vil gjerne ha besøkende – bare
helst ikke frittgående og potensielt
pengelense ryggsekkturister. Og
absolutt ikke journalister. Amerikanske utenriksmyndigheter advarer på det sterkeste sine statsborgere
mot å drive noen form for journalistisk virksomhet i Burma. Også norske redaktører vegrer seg mot å
sende sine journalister til militærdiktaturet av frykt for deres sikkerhet.
På turen inn til hotellet i sentrum av Yangon begynner solen å
våkne.
Hotellet
Den digre vindusrike bygningen
prismer solstrålene. Pikkoloene
haster omkring oss og vet ikke hva
godt de kan gjøre. Ryktene sier at
Traders Hotell er et «rent regimehotell, bygd på narkopenger». Men
siste sikre kilde på koblingen mellom narkoselskapet AsiaWorld og
Traders Hotel er fra 1997. Våre egne
undersøkelser tyder på at det
Shangri-La-eide hotellet nå er uten
«link» til narkotikaindustrien.
Etter å ha sovet vekk det verste av
jetlagen, besøker vi den nyoppussede, gullforgylte og uendelig vakre

Shwedagon pagoda. Den voldsomme buddah-fallosen ruver i parklandskapet, 98 meter høy, forgylt
med tonn på tonn av bladgull. Derfra går turen til dyrehagens villsvin
og elefanter, før vi til sist inntar et
lass med baconsalat på et italiensk
sted ved markedet. Neste dag tråler
vi ned på hotellets «Business Center» for å meddele vår henrykkelse
over Burma og Yangon til familie og
kolleger.

ler ikke vi er frie i Det gylne landet.
Lett fortumlede stabber vi oss
opp på rommet for å forsøke telefonen. Den viser seg å funke – til alt,
bortsett fra å ringe til Norge.
Fotografen har lyst til å koble seg
på telefonlinja og ringe opp en nettserver i Sverige. Jeg gjør oppmerksom på plakaten som er satt opp ved
telefonen: «Phone sockets in the
guestrooms are not operative for use
of Internet or E-mail. Please contact

«Dagens Burma tilhører general Than Shwe og heter Myanmar, et stenhardt regime med stadige arrestasjoner og
tortur av opposisjonelle, forsvinninger, voldtekter og
rekruttering av barnesoldater.»
Forbudet
– Vi skulle gjerne vært på nettet!
proklamerer vi.
Svaret fra damen bak skranken
lager pinneved av våre nye forestillinger om Burma.
– Dessverre, det går ikke, regjeringen vår tillater ikke bruk av internett.
Yango Zoo, som vi besøkte dagen
i forveien, hadde elefanter i tjukke
lenker og tigere i trange bur. Dette er
vår aller første påminnelse om at hel-

the Business Center for assistance.»
Han forsøker likevel, og lykkes mirakuløst. Vi laster og sender i en fart
for at ikke at hotellet eller myndighetene skal registrere at vi er på
modem. Likevel koster det oss nærmere 300 kroner. Telefonsamtaler ut
av landet koster nemlig nesten førti
kroner i minuttet, det er ﬁre dagslønner for en burmeser som er så
heldig å ha en allright betalt jobb.
Overprising på kommunikasjonsmidler er et viktig virkemiddel for å
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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«Vårt lille land har gjort seg til en internasjonal hovedﬁende av regimet i Yangon,
med Nobels Fredspris til Aung San Suu Kyi, Bondeviks boikottoppfordring
og Marit Arnstads lederrolle i organisasjonen Political Leaders Promoting
Democracy in Burma (PD Burma), for å nevne noe.»
hindre den frie ﬂyt av informasjon
og ytringer. Et mobiltelefonabonnement koster absurde 35.000 kroner.
E-post er mulig, men bare hvis man
tegner et rådyrt abonnement på et
av militærregimets egne, tungt overvåkede domener.
Problemet er at vi synes å se referanser til nettet overalt; webadresser
på t-skjorter, på boards, under ﬁrmalogoer: Er det virkelig ingen nettcaféer eller andre offentlige steder i
Burma hvor i det minste betalingsdyktige forretningsfolk og turister
kan få tilgang til nettet? En britisk
shippingagent i femti-årene som vi
møter nede i hotellbaren vet råd: Det
pågår for tiden en IT-messe i uptown Yangon.
Militære vakter står og kroppsvisiterer utlendinger og egen middelog overklasse. Vi er ved inngangen til
messen. Også jeg må til pers. Fotografen knipser i vei, uvitende om at
det er forbundet med fare for fengselsstraff å fotografere uniformerte
militære i Burma.
Under en diger glassoverbygning
er det «Cyber Café». Vi forsøker å
taste oss inn på hotmail.com, men
får bare opp et banner som forteller
oss at det er en forbudt side. Det
samme skjer når vi forsøker Yahoo
og andre som tilbyr e-mailkonti.
Veien til Mandalay
Yangon er som Oslo, eller verre. Folk
ﬂest åpner seg ikke for fremmede
her. Vi har forsøkt på markedet, på
spisesteder og i drosjer, til og med på
nattklubb. Ingen vil prate om annet
enn været, vekslingskurser, damer
og pagodaer. Dessuten får vi bare se
fasaden her; ﬁne hoteller, IT-messe,
grønn ungdom med blankpussede
geværer… Vi må dra til et sted hvor
folk er folk, hvor de snakker, vi må
nordover. Til «Trondhjem», rett og
slett.
Heldigvis er Burma-kartet krystallklart på dette punktet; vi må til
Mandalay. Navnet synger i munnen.
Mandalay. Det er dette berømte diktet til Rudyard Kipling.
Vi har fått vite at vi må varsle
myndighetene hvis vi vil forlate
10
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Yangon. Ingen bilutleiere gir deg
kjøretøyer med ledig førersete. Og
all offentlig kommunikasjon er
nøye kontrollert. Vi kan kjøpe
sykler, men Yangon-Mandalay er

dør et stykke inn i hallen.
Billettkontoret for utlendinger er
et lite mørkt rom med bare én lyskilde, en bordlampe med en alt-formange-watts pære. De lurvete ofﬁse-

På U-bein-broen i Mandalay har denne lille jenta sin arbeidsplass. Jobben
består i å være så bedårende som mulig, så turistene taper sine hjerter og graver i lommene etter almisser. Konkurransen er hard, for lenger inne på broen
sitter de spedalske med sine ﬁngerløse hender strukket ut mot de samme få
turistene. FOTO: DAVID STENERUD

enda seigere enn «den store styrkeprøven» hjemme, hele 620 melkesure kilometer.
Flyene her er kjent for å dette ned
i eninga, så vi velger oss toget. Vi tråler over til billettsentralen, som ligger lettvint til, bare skrått vis-a-vis
hotellet. Her er det fullstendig
uoversiktlig.
En ofﬁser kommer etter hvert
bort til de to rådville utlendingene
og forklarer oss gangen i det hele.
Siden vi er turister må vi kjøpe, nettopp, turist-billetter. Det vil si at vi
betaler drøyt ti ganger så mye som
burmeserne, og vi er tvunget til å
sitte på første klasse. Vi får noen prisoverslag. Ofﬁseren peker på en liten

rene på den andre siden av det slitte
grønnbeisede teakbordet måler oss
opp og ned mens de ﬂirer uforutsigbart. De tar seg urovekkende god tid
til å sjekke passene våre. Jeg føler
meg etter hvert som en amerikansk
actionhelt på frigjøringsoppdrag i
en latin-amerikansk bananrepublikk, bare litt mer engstelig. Til
slutt må vi skrive under på et eller
annet gulnet og gjennomsiktig
dokument. Jeg hadde skrevet under
på hva som helst. Ofﬁserene får tilbake papirene, og vips; alt er greit.
Trygge smil og vennlig latter. Så får
vi våre reisebevis: Sovekupé på kremklasse til 48 dollar.

Narkotika-ondet
Det er et lite stykke å gå fra billettkontoret til selve togstasjonen.
Over en bro, forbi en haug med
reklameboards: Cindy Crawford
reklamerer for en eller annen
klokke. En japansk utseende rockeartist proklamerer at livet kan være
«Amazing without drugs». Det siste
er nok et spill for galleriet; den
engelsktalende turisten. Det er ikke
noe voldsomt dop-problem i Burma,
i alle fall ikke sammenlignet med
nabolandet Thailand. Men militærdiktaturet er sammen med Afghanistan
nærmest enerådende på produksjon
av heroin i verden, noe regimet har
fått mye pepper for. Nå har de satt i
gang en storstilt kampanje for å vise
at de tar problemet på alvor. Det har
hjulpet litt på herointraﬁkken, men
samtidig vinner Burma stadig nye
markedsandeler på amfetamintabletter.
Nede på togstasjonen kryr det
av mennesker, luften syder sursøtt
av reisefebrile kropper. Det er 33
grader i skyggen, og inne er oksygennivået i lufta så lavt at folk bare
går rundt og gisper som strandede
karper. Her er søplete og svett,
stressende og uhyggelig.
Rett på utsiden skriker et digert
skilt på hjerteskjærende dårlig engelsk imot de reisende: «Drug trafﬁcking is a serious offence which can
get death penalty». Det er noe ekstra
uhyggelig ved å bli påminnet om
overmaktens dødelige brutalitet i et
så trøstesløst miljø som en sentralbanestasjon i en u-landshovedstad.
Vi søker like godt tilﬂukt på toget
med det samme, nesten en halv time
før tiden.
Togskinne-folket
To burmesere deler sovekupé med
oss. De er forretningsmenn eller militære, vi vet ikke helt, bare registrerer
at den ene ustanselig snakker i
mobiltelefonen. De sier ikke stort til
oss, men virker hyggelige og gir oss
noen strimler tørket geitekjøtt å
knaske på.
Tørsten brenner, så vi bestiller to
øl av merket Myanmar, militærregi-
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Det som formodentlig er tvangsarbeidere graver en dreneringskanal
under skinnegangen i Yangons havneområde. Den internasjonale fagforeningen (ILO) skriver i en rapport
om Burmas tvangsrekvirerte veiarbeidere: «De blir ofte slått eller
fysisk misbrukt av soldater. Enkelte
blir drept og kvinner opplever å bli
voldtatt og seksuelt misbrukt av soldater.» foto: ulvar arnkværn

linger. Kjentmannen tar oss ut bakveien, bortover skinnene og gjennom et hull i gjerdet. Han vil ikke at
vi skal måtte betale ti dollar i innreisegebyr. Han er en bra guide, det
kan vi se med en gang. Men Sai, som
han heter, viser seg å være mer enn
det: En burmeser som tør å snakke.
Hotellet han promoverer er i virkeligheten et ordinært gjestehus. Men
det er meget rent og pent og svært
billig. Etter frokost, tar Sai oss med
på sightseeing. Fremkomstmiddel
er svigersønnens Mazda-drosje. Den
er temmelig nøyaktig på størrelse
med en Mini-Morris. Vi blir henvist
til det usannsynlig lille, overbygde
lasteplanet, og biter høﬂig i oss innvendingen om at bena våre er altfor
lange.

«Han er en bra guide, det kan vi se med en gang.
Men Sai, som han heter, viser seg å være mer enn det:
En burmeser som tør å snakke.»
mets navn på Burma. Lindringen er
total, vi er mennesker igjen.
Toget ruller sakte på ujevne spor,
krenger fra side til side, selv om retningen er strak. Vagger forbi en hel
befolkning av jernbaneboere. Hele
hjem og familier ser ut til å spise og
sove her ute på skinnene. Unger
leker, løper etter toget. Noen selger
postkort og frukt. Pubertetsgutter
klistrer seg fast som små edderkoppmenn på siden av toget og tigger
om penger. Kilometer på kilometer,
tusener av lutfattige mennesker.

Så settes farten opp. Det hopper
og rister og krenger, så vi skulle
ønske det var reimer vi hadde fått
utdelt, ikke laken og puter. Det buldrer så vi må gi opp å prate, kan bare
brøle støtvise enstavelser. Vi prøver å
sove, men det er nytteløst, forsøker å
lese, men bokstavene danser så fort
at boksidene bare blir gråsvarte
tåkeskyer for øynene.
Guiden
Femten døgnlange timer senere er vi
fremme i Mandalay. De to kupé-

kameratene våre strever uoppfordret med å ﬁnne innkvartering til
oss ved hjelp av mobiltelefonen sin.
De får det visst ikke til. Gjennom
blodskutte øyne skimter vi en mann
i femtiårene med falmende krøller
og lange lemmer. Han står og smiler
rett utenfor togvinduet. – Do you
need a hotel? spør han på hurtig
skoleengelsk.
Selv om han umiddelbart oppleves litt for pågående for våre hjernerystede hoder og utslitte, mørbanka
kropper, har vi ingen motforestil-

Motstrømsseilasen
Turen går til Irrawaddy-ﬂoden, hvor
vi skal leie en båt og seile motstrøms
til 1600-tallsbyen Mingun.
– Er det mange turister her? spør
jeg når vi endelig har greid å skvise
oss av lasteplanet nede ved mudderstranda.
– Nei, det blir færre og færre år
for år, svarer Sai.
– Hvorfor det, tror du?
– De liker vel ikke all kontrollen,
svarer han og ser vaktsomt omkring
seg.
Jeg sier ikke mer.
Men når vi etter en stund er vel
om bord i tresjarken og et stykke ute
på ﬂoden, prøver jeg meg igjen:
– Du vet, Burma er veldig godt
kjent i Norge, på grunn av fredsprisen til…
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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«Hele hjem og familier ser ut til å spise og sove her ute på skinnene. Unger leker, løper
etter toget. Noen selger postkort og frukt. Pubertetsgutter klistrer seg fast som
små edderkoppmenn på siden av toget og tigger om penger. Kilometer på kilometer,
tusener av lutfattige mennesker.»

– Ja, jeg vet, avbryter han. – Vår
leder...
Fra nå av vil ikke Sai stoppe, han
skjønner at vi er oppriktig interessert og føler seg trygg her ute på vannet. 53-åringen forteller nostalgisk
om tiden etter annen verdenskrig,
da Burmas uavhengighet var nyvunnet og fremtiden løfterik.

ennå bak mur og jern, andre er sporløst borte.
Da juntaen likevel tillot frie valg i
mai 1990, vant Aung San Suu Kyis
parti NLD (National League for
Democracy) suverent. Men militærregimet nektet å godta valget og
plasserte heller Suu Kyi i husarrest. I
1991 mottok hun fredspris for sin

Jentungen har veldig lyst på et lite kosedyr, men faren vil videre. Den gamle
mannen har ikke solgt en eneste valp denne dagen. FOTO: ULVAR ARNKVÆRN

Aung San Suu Kyis far, general
Aung San kastet ut de engelske
koloniherrene i 1948, men ble drept
før han ﬁkk anledning til å styre landet. En sivil regjering satt fra da av
ved makten i et urolig, men fritt
Burma. Men friheten varte bare
frem til 1962. Da overtok militæret
landet med makt og forvandlet det
skjøre demokratiet til et undertrykkende generalvelde. Og det skulle bli
verre: I 1988 brøt det ut voldsomme
studentdemonstrasjoner mot regimet. Og juntaen slo brutalt tilbake.
– Det var forferdelig, minnes Sai
og ser bort.
Antagelig måtte ﬂere tusen unge
demonstranter bøte med livet under
de hjerteløse augustdagene for femten år siden. Blodet ﬂøt. Det var
massearrestasjoner. Mange sitter
12
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fredelige frihetskamp, men ﬁkk aldri
anledning til å hente troféet.
– Er hun veldig populær her?
spør jeg naivt.
Sai ser først litt uforstående på
meg. Så lener han det store grånende hodet sitt fremover: – Vi elsker
henne, hvisker han.
Kunstig frihet
Dagens Burma tilhører general
Than Shwe og heter Myanmar, et
stenhardt regime med stadige
arrestasjoner og tortur av opposisjonelle, forsvinninger, voldtekter
og rekruttering av barnesoldater.
Den siste tiden har inntrykket likevel vært at en viss oppmykning er i
emning. Et halvt tusen politiske
fanger har blitt satt fri siden 2001 og
i mai i fjor ble Aung San Suu Kyi løs-

latt fra husarresten hun har sittet i
til og fra i over et tiår. I mai i år ble
Suu Kyi imidlertid arrestert på ny,
og ifølge Amnesty International sitter fremdeles mer enn 1.200 politiske fanger og råtner i burmesiske
fengsler, deriblant minst 150 studenter. Man hører stadig vekk om
nye arrestasjoner, selv om militærjuntaen prøver å tie dem ihjel.
– Juntaen prøver å skape en kunstig frihet, forklarer Sai, og sukker
tungt. Så blir han stille et øyeblikk.
Før han trekker pusten, samler seg –
og smiler: – Norge er god venn av
Burma, begynner han.
– Hvordan da? spør jeg.
– Radioen, svarer han. – Vi hører
på radiosendingene fra Norge om
morgenen og hver kveld klokka ni.
Nå går det opp for oss. Radiostasjonen «Democratic Voice of
Burma», som holder til i Oslo, den
er grunnen til at alle vet alt om
Norge. Det er derfor alle smiler når
vi sier hvor vi kommer fra: «Norge,
ja. Lite land nord i Europa, ﬁnt land,
Oslo, jeg har lyst å dra til Norge!»
Radiosendingene er nok også en
av forklaringene på at det er nå er
umulig å komme igjennom på telefon til Norge. Vårt lille land har gjort
seg til en internasjonal hovedﬁende
av regimet i Yangon, med Nobels
Fredspris til Aung San Suu Kyi, Bondeviks boikottoppfordring og Marit
Arnstads lederrolle i organisasjonen
Political Leaders Promoting Democracy in Burma (PD Burma), for å
nevne noe.
– Er det lovlig på høre på radioen? spør jeg.
– Jeg vet ikke, men vi skrur lyden
ned og lytter med øret tett inntil,
forklarer Sai.
Mingun
«Alle» turister som kommer til Mandalay må innom den lille byen Mingun. Her ﬁnnes nemlig verdens
største bronsebjelle med en vekt på
over nitti tonn. Den er fraktet hit fra
nord i landet på ﬂåte og hengt opp
under ﬂommen i regntiden. En hellig grunnmur står også her. Den var
ment å bære verdens høyeste pagoda

som skulle strekke seg 150 meter
mot himmelen. Planene ble lagt i
grus en gang på 1600-tallet da et
voldsomt jordskjelv rammet midtre
Burma.
En liten jente møter oss idet vi
går i land. Ansiktet hennes er malt
med en egen type kvae som beskytter mot solen. Sirlige, vakre mønstre
på hvert kinn.
– What’s your name? You’re very
handsome, sier hun smigrende på
feilfritt engelsk.
Jenta heter Pabanui, og er femten
år. Hun vil ikke selge oss noe, vil ikke
noe annet heller, bare følge oss
rundt i Mingun og prate litt innimellom. Det har hun gjort så mange
ganger før, at hun snakker minst
like godt engelsk som en norsk femtenåring, enda hun ikke har lært en
eneste stavelse på skolen.
– Du er veldig ﬂink i engelsk, sier
jeg.
Hun rødmer – som om jeg skulle
ha sagt noe pent om kjolen hennes.
Det begynner å bli lovlig hett, så
vi vil sette oss ned ved en brakkekiosk inne blant alle Minguns severdigheter og ta en brus. Vi spør hva
Pabanui vil ha, men hun svarer at
hun ikke er tørst. Jeg kjøper henne
likevel en lokal cola-variant. Hun
takker høﬂig.
Vi vil be henne sette seg ned med
oss, men hun har allerede slått seg
ned ved nabobordet med hodet
begravet i en engelskspråklig paperback, så vi lar henne være. Neste gang
jeg titter bort er colaﬂasken tom.
Mingun er det den skal være; pen
og spesiell, kulturell og historisk,
hellig og burmesisk, men ikke så veldig spennende. Bortsett fra Pabanui.
Hun vinker og smiler fra stranda
idet vi seiler avsted. Sai kjenner
henne godt fra før, forteller at hun
er ferdig med folkeskolen og at det
nok ikke blir mer utdannelse på
henne. Til det er foreldrene for fattige. Hun leser bøker og snakker med
turister i stedet, vil ikke slutte å lære.
Håper på Bush
Når vi endelig er tilbake på mudderstranda i Mandalay, vil Sai ta oss
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Langs skinnegangen på vei ut av Yangon bor det en hel befolkning av lutfattige familier. Noen selger egg og postkort, andre
ﬂettekurver og magre kyllinger. Unge gutter kaster seg på toget i fart og henger til de får en seddel. foto: ulvar arnkværn
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Femten år gamle Pabanui bor i den
lille byen Mingun utenfor Mandalay.
Hun skulle gjerne gått på skole, men
familien har ingen penger. I stedet
bruker jenta dagene til å snakke med
turister og lese engelske bøker.
foto: ulvar arnkværn

med opp på det hellige byplatået for
å vise oss utsikten. Selv om det ennå
er høylys dag, mener Sai det bare er
en drøy havtime til solen er tapt bak
horisonten.
Man får ingen forvarsel i Burma,
ingen skumring, ingen stille, blå
time. Bekmørket kommer på
minutter, plutselig ser du ikke hånden for deg. Vi har dårlig tid.
Hastig presser vi oss opp i drosjen til svigersønnen, som raser som
i et rally opp mot foten av Mandalay
14
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Hill. Fremme kaver vi oss i en fart av
miniatyrlasteplanet og løper det vi
er karer for opp de 1729 trinnene til
platået.
Vi rekker det. Byen under oss
bader i lav sol og ser aldeles fantastisk ut.
En ung munk står også og titter
ut over byen. Han smiler interessert
mot oss.
– Hvor er dere fra? spør han.
– Norge, svarer jeg, og venter på
regla.
– Åh, Norge, ﬁnt land, Oslo, Solskjær, sier han.
– Åja, du følger med ManU, sier jeg.
– Ja, jeg er jo munk, det er ikke så
mye annet å gjøre.
– Nei, ingen kvinner, følger jeg opp.
– Ingen kvinner, ingen alkohol,
ingen middag, svarer han, – men

mye ro og tid til å lære. Og så hører
jeg på radiosendingene fra Oslo.
Jeg griper tråden:
– Blir det noe demokrati noen
gang, tror du?
– Kanskje om ti år, svarer han:
Munken drømmer om en ny,
ung generasjon full av mot og vilje.
– Ungdommer som kan sette i
gang massedemonstrasjoner og
ikke gi seg når militærregimet slår
tilbake. Demonstrasjoner som kan
skape så mye uro at hele landet blir
satt på hodet, fabler han. – Da kan
USA komme og hjelpe oss. Etterpå
kan FN sikre freden og demokratiet.
Sai sitter ved siden av og nikker,
mens han skotter usikkert omkring
seg. Også han håper på USA.

Restauranteieren
Mørket lander over Mandalay idet vi
er på vei ned trappene fra platået.
Bare noen spredte stearinlys berger
oss fra å snuble.
Nede ved bilen kjenner vi at sulten gnager i tarmene – vi har ikke
spist siden frokost – så Sai og svigersønnen kjører oss til et spisested
med typisk burmesisk mat, slik vi
har bedt om.
Restauranten er et hull i en vegg,
med skitne gulv og vaklevorne bord
og stoler. Vi bestiller henholdsvis
gris og kylling, og maten kommer
på fem minutter. Knappe to munnfuller med kjøtt på hver, men til
gjengjeld et mylder av ulike salater,
dressinger og grønnsaker. Vi blir
aldeles overlesset. Servitørene må
etter hvert skyve til et ekstra bord
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for å få plass til alle bollene og tefatene med vegetabilske kulinariteter.
Restauranteieren Tin og en gjest
i førtiårene kommer etter hvert og
setter seg ved bordet vårt. Gjesten
snøvler og ler på burmesisk. Restauranteieren oversetter høﬂig til engelsk. – Han syns du ligner på David
Beckham, sier han. Hyggelig! Gjesten snøvler og ﬂirer litt mer, mens
han peker på oss begge. – Dere to
har nøyaktig det samme ansiktet,
oversetter Tin. Jo da, vi likner begge
på Becks, tenker jeg bråskuffet, og
alle kinesere ser like ut.
Tin bestiller et glass øl fra en av
servitørene sine. Han skal akkurat
til å ta jomfrunippet idet hans tre år
gamle sønn kommer farende som
en rakett gjennom rommet. Han
bråbremser ved bordet vårt så det
piper i fotsålene. Treåringen kjefter
faren huden full og tar tak i ølglasset for å vriste det fra ham med
makt. Men faren gir seg uten håndgemeng, og guttungen bærer rolig
ølglasset over på et annet bord, før
han setter seg sammen med moren
og lillesøsteren igjen, innerst ved
kjøkkenet.
Tins øyne blir triste. Så smiler
han. – Dere er veldig heldige, sier
han. – Dere kan reise hvor dere vil, si
hva dere vil, gjøre hva dere vil.
En tåre pipler frem i øyekroken.
Tin svetter i pannen og på nesen.
– Det er bare trist her, forklarer
han, – ingen frihet. Derfor hender
det jeg drikker for å ﬁnne litt glede.
Sønnen min liker ikke at jeg er full.
Han tørker øynene og bestiller te.
Solskjær-drømmen
Etter en stund går den sørpefulle
gjesten hjem, og litt etter blir Tins
lille sønn og enda mindre datter
puttet i seng. Restauranteieren kan
endelig gå og hente ølglasset sitt fra
det andre bordet. Nå kommer også
Sais svigersønn, drosjesjåføren,
innom.
Det er kinesisk nyttår, og de ﬂeste caféer og barer er stengte, kinesisk-eide som de er. Til slutt ﬁnner vi
likevel et indisk sted, med et ledig
bord oppe på hemsen. Også her
kommer innehaveren og setter seg
sammen med oss. Også her blir det

«Sekundært skulle de ønske ﬂere som oss kom på besøk til
Burma. – Det er som om vi er helt alene her, sier Tin.»

Mandalayanerne har ikke penger,
men i Irrawaddy-elven ﬁns det stadig
ﬁsk, selv om bestandene minker.
foto: ulvar arnkværn

snakk om ufriheten. Også her håpes
det på USA, og snakkes om radiosendingene fra Norge. Solskjær blir
også nevnt. Inderen mener Norge
må være det beste landet i verden.
Han skulle ønske det var der han
bodde. Tin er enig. Sekundært skulle de ønske ﬂere som oss kom på
besøk til Burma. – Det er som om vi
er helt alene her, sier Tin.
Tin og Sais svigersønn insisterer
på å følge oss til gjestehuset. De vil
ikke at det skal skje oss noe på deres
vakt. – Jeg har vært distriktsmester i
boksing, beroliger Tin. Vi er uansett
ikke redde. Burmeserne er like fredelige som skoltesamer. Det er kanskje deres ulykke.
Sais fotoalbum
Vi har litt tid før toget tilbake til Yangon skal sette av gårde, så Sai inviterer oss med til huset sitt nede i byen.
Inne i den sparsommelig innredede stuen serverer konen hans te. Alle
barna har ﬂyttet ut så nær som attpåklatten, en jente i småskolealder.
Sai har vært turistguide i Mandalay siden 1968, og blitt kjent med
mennesker fra hele verden. Han viser
oss bilder fra gamle dager: En nederlandsk dame som besøkte ham sju
år på rad, før hun plutselig sluttet å
komme etter urolighetene i 1988. En
canadier som også var her ofte. Og
en amerikansk familie. En dansk

jente. Sai poserer med dem alle. Krøllene hans var ennå svarte og duvende, smilet hvitt og smittende.
Bildene er grønne og sprukne av
alderdom.
En hel time sitter vi og blar gjennom historien, før vi endelig kommer til bunnen av bunken. Da henter Sai fotoapparatet frem fra en
gammel kiste, og blåser støvet av det.
Vi smiler beæret inn i linsen.
Gjensyn
Nede på togstasjonen har vi knapt
med tid. Vi ﬁnner ikke vogna vi skal
sitte i og det er bare et par minutter
til avgang Yangon. Vi har fått hjelp
av en type som ikke virker å vite bak
og frem på et passasjertog, og fortvilelsen er akkurat iferd med å feste
grepet, idet vi får øye på et kjent
ansikt.
– Hei, Tin! utbryter vi opprømt.
– Hva gjør du her?
– Jeg kom for å by dere farvel,
svarer restauranteieren høytidelig.
Så tar han billettene våre forsiktig ut av hendene på den dårlige
hjelperen:

– Der er vogna deres, peker han.
Vi var rett ved hele tiden.
– Kom du virkelig bare for å ta
farvel med oss? spør vi opp igjen.
– Jeg håper dere kommer tilbake!
svarer han bare.
Vi kan se det i øynene hans; han
skulle så gjerne vært med oss. Men
langveisfarende som besøker den
lille restauranten hans, er det nærmeste den omsorgsfulle eks-bokseren noen gang kommer å reise selv.
Så forlater Tin oss. Vi står og ser
mens den lute nakken sakte forsvinner i menneskemylderet på perrongen – og tenker for hjertefredens
skyld: Kanskje neste gang!
On the road to Mandalay,
Where the ﬂyin'-ﬁshes play,
An' the dawn comes up like thunder
outer China 'crost the Bay!
For the wind is in the palm-trees, and the
temple-bells they say;
Come you back to Mandalay.
◆

Militærjuntaen i Burma driver utstrakt etterretning, og alle som uttaler seg ufordelaktig om
regimet risikerer å bli tatt inn til avhør og fengslet. Derfor har vi valgt å la være å trykke bilder av ansiktene bak de kritiske røstene. Av samme grunn er ingen av burmeserne som
opptrer i denne artikkelen omtalt med sine virkelige navn.
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samtalen

Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen er mer enn
STEINAR LEM møter
Ine Marie Eriksen

alminnelig sympatisk, mer enn alminnelig velformulert. Har hun i tillegg en
Børge Brendes miljøkraft og en Erik Dammanns hjerte for de fattige?
tekst STEINAR LEM foto JOAKIM HAMMERLIN

En ny stjerne på
høyre himmelhalvdel
– Bruker Børge Brende for mye
makt? Grunneierne raser når han vil
verne mer barskog, og påstår at Høyre
heller skal stole på individet?
– Nei. Han tør ta konﬂikter. Det
han gjør er ideologisk forankret, velbegrunnet – og det er ikke slik at
hver barnål er vernet, da.
– Når jeg går rundt i Høyres kjerneområder som Bærum og ser de fornemme
boligene, luksusbilene, cabincruiserne på

men om evig forbruksvekst er kanskje
ikke i Jesu og Sokrates ånd?
– Det kommer et metningspunkt. Mobiltelefonsalget vokste,
men ﬂatet ut fordi den ikke representerte noe nytt. Og steg når de ﬁkk
kameraer… At noen får mer betyr
ikke at andre får mindre. Ulikheten
i verden øker, dessverre. Men færre er
absolutt fattige.
– Nei, ikke i absolutte tall, bare i pro-

«Oljen har delvis vært en forbannelse: Vi har ikke behøvd
å satse særlig på nye næringer, ny kunnskap – og nye,
fornybare energikilder. Vi tenker for lite på
kommende generasjoner.»

Ine Marie har underlig nok fått
mindre kontorplass enn Carl I., Kristin og Jens. Vi ﬂytter rundt på inventaret for å få plass til Folkevetts 49
cm2 store båndopptager. En plante –
som med dagens mikroteknologi
kan tenkes å skjule en mikrofon
merket «SV» – fortrenges til et hjørne.
– Sitter du her til pynt? Norge tilpasser seg begeistret EU, børsene, motene…?
– Uenig. Stortinget har kanskje
for mye makt over folks hverdag,
men verden endrer seg raskt og det
stiller etablerte institusjoner ovenfor
nye utfordringer.
16 F O L K E V E T T nr. 4 • 2 0 0 3

havna, blir jeg trist. Hva blir du?
– Jeg er fra østkanten, og har aldri
hatt mye til overs for tyrollerhus og
cabincruisere. Men folk får gjøre
som de vil, de er ikke dårlige mennesker.
– Luksusmilliardene her kunne reddet hundretusner av barneliv, sikret den
utrydningstruede orangutangen på Borneo.
– De luksusmilliardene som måtte
beﬁnne seg i Bærum, kommer av at
bedriftseiere sysselsetter mennesker.
Og linjen fra disse milliardene til
barn i Afrika er kanskje ikke så rett.
– Men noe må være avsindig galt når
vi skjevfordeler på systemnivå og heller
ikke fordeler frivillig?
– Hva skulle vi i Norge gjort når
arbeidsplasser forsvinner?
– Funnet nye løsninger? Og drøm-

sent. Holder du Kina utenfor, som har
vært skjermet for globaliseringen, øker
antallet fattige.
– Ikke fordi noen blir rikere. Som
i skolepolitikken, der det å stimulere de ﬂinke ikke går på bekostning
av andre: Kunnskapsmengden og
produksjonen kan økes.
– Tyder røkkemenneskenes båter og
hytter på at vi mettes?
– Nei, jeg tenker på et metningspunkt som gjør det mulig for alle i
verden å leve bra.
– Kunnskapen er endeløs, areal, energi og ressurser ikke. Si en gang til på vegne
av Høyre at det ﬁns et metningspunkt.
– Jeg tror det. Og kanskje roer vi
ned den økonomiske utviklingen på
et nivå der alle har nok. Men det blir
nok lenge til.
– Og i mellomtiden må Norge bruke

mer energi, selv om verden ikke kan ha
norsk – enn si amerikansk – energiforbruk?
– Ja, vi sløser, særlig med strøm.
Norge har en kultur for å sløse; vi
slår ikke av lyset, nei.
– Kultur? Du mener lav strømpris?
– Akkurat. Oljen har delvis vært
en forbannelse: Vi har ikke behøvd å
satse særlig på nye næringer, ny
kunnskap – og nye, fornybare energikilder. Vi tenker for lite på kommende generasjoner. Ikke alle i partiet var happy for at UH kjempet
mot Sauda-utbyggingen. Vår bruk
av fossil energi er ikke bærekraftig.
Det er konservativisme å overlate
jorda i bedre stand enn vi ﬁkk den.
Det skal ﬁnnes ressurser nok, intakte naturområder nok.
– Men Høyre appellerer til materialisme: Vekst, skattelettelser?
– Ingen motsetning her. (Latter.)
Folk kjøper nye biler som bruker
mindre drivstoff…
– … Det forverrer miljøet…
– Du tenker på produksjonsutslippene? OK. Men det er bra at blybensinen blir borte, og en nyere bilpark er en fordel for bymiljøet.
– Men drivhuseffekten forsterkes av
bilproduksjonen, mer radioaktivitet fra
atomkraftverk…
– Sant. Men totalt sett er utviklingen positiv…
– … Farten mot avgrunnen øker…
– …Nei.
– Sitat KåreWilloch.
– Jeg er ikke enig med Kåre i alt, da.
– Har verden valget mellom Røde
Khmer og AKP eller full frihandel?
– Nei da. Vi trenger regler som
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«Globaliseringen skaper større åpenhet,
bedre demokrati, og kontroll av et lands eliter.»

sikrer en rettferdig frihandel: Mer
handel mellom fattige land, og særlig Afrika må få bedre handelsvilkår.
Dogmatiske globaliseringsmotstandere kaster stein og vil legge
ned WTO, men vi må selvsagt heller
diskutere reglene. Og lederne i uland ønsker økt eksport.
– De representerer ofte en eiendomsbesittende overklasse. Hvis det da kan
finnes noe ondt andre steder enn i Verdensbanken og Washington…
– Globaliseringen skaper større
åpenhet, bedre demokrati, kontroll
av et lands eliter. Se på Zimbabwe.
Mange demonstranter er mer opptatt av politisk korrekte paroler enn
av resultatet.
– Men frihandelen spiser opp Amazonas: Soyaproduksjon til Kinas forbruksvekst.
– Her trengs det regler. Men boikott kan også være et sterkt uttrykk
for markedsmakt.
– Da vi boikottet Frankrike, sank salget av fransk vin. Gode, spanske rødviner er billigere. Men det spanske drue-

brennevinet er mindre bra, så salget av
konjakk steg… Vi må forby produkter
som ødelegger regnskogen!
– Det må vurderes. Regnskogen
er uerstattelig.
– Men økt konkurranse og store
enheter betyr press for maksimal avkastning – ellers trekker aksjonærene seg ut.
Hadde de visst at regnskogen ødelegges,
hadde de tatt det lett.
– Ansvar er sentralt. Miljøvennlig energi er nå blitt et konkurransefortrinn. På mikronivå: Eldreomsorgen i Oslo har blitt bedre på
grunn av konkurransen, små enheter blomstrer opp.
– Men når lønnsomhet og etikk ikke
faller sammen?
– Åpenheten i samfunnet gir forbrukerne innsikt, og vi kan velge.
Selger en produsent teak fra Burma,
handler vi ikke der.
– Ikke du. Men andre.
– Men vi kan iallfall velge.
– Travle forbrukere? Hva med valgfrie fartsgrenser?
– Nei. Men forbrukerne er infor-

merte. Se på ungdommen. De er
aktive, de strømmer til Røde Kors
som frivillige, de engasjerer seg i
enkeltsaker: EU, Sauda, globalisering. Ungdom er ikke egoister.
– Men mer selvskrytende enn andre
grupper – proffboksere unntatt.
Ine Marie svarer med en hjertelig
latter.
– Hva med den kulturelle globaliseringen: de samme reklamekampanjer,
tv-serier, varer overalt. Omtrent som
kommunismens ensretting, men vanskeligere å se?
– I en individualisert tidsalder
har likevel jenter på 16 aldri vært
kledd likere... Samtidig er mangfoldet mye større. Da NRK-monopolet
falt, blomstret nærradioene. Små
klesbutikker dukker opp ved siden
av kjedene.
– Eterkonkurransen har popifisert
NRK: Mer underholdning og popmusikk, mindre seriøse programmer,
nyhetsoppleserne snakker kvikkere og
kunstigere.
– Synes du? Men tilbudet er

enormt, og dermed friheten. Gå på
Narvesen: Du finner mye hotte
magasiner – men også nisjeproduktene.
– Trofaste Falken er blitt til Falck
Norge. Bravida. Mesta. Totalconsult. Vi
kan ikke ha det så dumt!
Mer hjertelig latter. – Bak ensrettingen er mangfoldet alltid tilgjengelig.
– Norske romaner heter Wonderboy.
Fatso. Akkurat som Petter Nome ikke
kunne laget kampanje mot Saddam,
kan ikke en kul norsk roman hete Feiten. Kan vi tenke oss en universalisering
uten amerikanisering?
– Mangfoldet utvikler kulturen
på mange andre måter enn ved
amerikanisering. Noe ligger fast:
Alle mennesker har lik verdi. Men
de er ikke like. Globaliseringen gir
innsyn: Vi kan demonstrere i Norge
for politiske fanger i Tibet, vi kan
boikotte regnskogstømmer. Det er
ﬂott.
◆
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Snart ﬂyr gjessene i plog på himmelen – sørover. Jeg står jordfast og drømmer om å få være
med. Våren kommer ikke med drypp fra taket, sykkeltur eller utepils, den kommer med
vinger. Høstfølelsen likeså. Den kommer nå som fuglene drar.
tekst TROND WORMSTRAND

Den herlige plog
For meg hører fugletrekket vår
og høst til årets høydepunkter. Jeg
trives i gjennomtrekk. Jeg pusser
kikkert og ører – og følger godt med
når lerke, rødstrupe og svarttrost
ﬂyr inn smakebiter på våren. Når
ﬂokker av ﬂygende liv nok en gang
inntar trær og busker, får jeg en god
følelse.
Milde vintrer – mindre reising?
Høstfølelsen kommer når fuglene
drar. Dessverre kommer den tidlig.
Noen fugler rømmer landet allerede
rett etter St. Hans: Straks eggene er
klekket stikker skogsnipehunnen av
og overlater ansvaret for ungene til
hannen. En forsinket trekkfugl på
vei til Norge kan faktisk treffe de
første snipene på vei sørover.
Ornitologene deler fuglene opp i
standfugler, streiffugler og trekkfugler. Standfuglene holder seg innenfor hekkeområdet sitt hele året.
Streiffuglene ﬂytter omkring også
utenfor hekkeområdet. Trekkfuglene forlater gjerne landet. Men gruppene er ikke klart avgrenset. Og nå

kan mildere vintrer gjøre det mindre
lønnsomt å trekke. Undersøkelser
ved Bodensjøen, som ligger i Tyskland, Sveits og Østerrike, tyder på
det. Blir det slik: Jo mer vi mennesker reiser og spyr ut drivhusgassen
CO2 – jo mindre reiser fuglene?
Fra Arktis til Antarktis
Hvordan oppsto fugletrekket? Hva
ﬁkk for eksempel låvesvalen til å
trekke? I Europa betrakter vi gjerne
låvesvalen som vår egen fugl. Det er
riktigere å si at låvesvalen hører
hjemme sør i Afrika. For svalene er
Norge bare en fødestue. Under istiden var fuglenes leveområder sterkt
innskrenket og konkurransen om
maten var stor, særlig i hekketiden.
Da isen dro seg tilbake, begynte derfor deler av bestandene å trekke nordover for å ale opp unger. Der fant
de mer mat, mindre konkurranse og
lengre dager. Ungeproduksjonen ble
lettere. Det naturlige utvalget
favoriserte trekkfuglen.
Fugletrekket er et mesterskap i
sansebruk. De små hjernene ﬁnner

fram ved hjelp av lukter og lyder, sol
og stjerner, landemerker – og magnetfeltet som omgir jorda. Fuglene
hører lavfrekvente lyder som magnetiske stormer, havdønninger, vind
gjennom fjellpass og rundt fjelltopper. Sannsynligvis ﬁnner fuglene
fram ved hjelp av en kombinasjon av
disse og kanskje andre ennå hemmeligholdte sanser.
Rødnebbterna utfører Roald
Amundsen-aktige bragder i utholdenhet. Den trekker halve jorda
rundt, det vil si trolig lengst av alle.
Den lager egg og unger nær Arktis
og overvintrer nær Antarktis – og
kan nyte midnattssol året rundt. En
ringmerket rødnebbterne har tilbakelagt denne strekningen tur-retur
23 ganger! Andre trekkfugler forlater knapt landet, men overvintrer
langs kysten i Sør-Norge.
Treffes vi igjen?
Trekkene er farefulle. Vi mennesker
har gjort dem ekstra vanskelige ved
å stykke opp og redusere kvaliteten
på raste- og hvileplasser. Dessuten
står jegere og fangstmenn mange
steder klar med nett, feller og
skytevåpen. Trekkende fugler som
har fetet seg opp før reisen er attraktiv mat. Rundt Middelhavet gir
mange jegere blaffen i EUs direktiv
som forbyr jakt på fugler under
trekk. «En bestemt weekend i september lyder det provençalske landskapet som om det var skueplass for
generalprøven på den tredje verdenskrig», skriver Peter Mayle om jaktstarten i Sør-Frankrike i sin bok «Et
år i Provence».
Faren er ikke over når MiddelhaArtikkelforfatter Trond Wormstrand
følger andektig gjessenes kakling over
himmelen nå om høsten.
FOTO: KRISTIN FAGERLID
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vet er passert. På vei sørover kommer
trekkfuglene til Nord-Afrika når det
er tørrest der. Konkurransen om den
sparsomme føden er stor. Mange
har ikke annet valg enn å ﬂy videre
gjennom Sahara og først ﬁnne mat i
Sahel.
Vinteroppholdsstedene kan også
være forringet av mennesker – noe
som bidrar til at kanskje mindre enn
halvparten av de anslagsvis fem milliarder fuglene som om høsten
returnerer fra Europa til Afrika,
kommer tilbake om våren. Jeg tenker på linerla som har holdt seg
rundt huset mitt i sommer. Den har
nok tenkt seg til Egypt. Kommer
den helskinnet fram? Finner den
nok insekter langs Nilen? Treffes vi
igjen i april?
Sort sol
På strategisk plasserte odder, øyer og
halvøyer kan du oppleve trekkfugler
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trekkfugler

g

«En bløt, mystisk stemning ﬂakker gjennem mig, jeg holder pusten og stirrer.
Der kommer den, himlen ligger tilbake efter den som et kjølvand. Gakgak! sier det
over vore hoder. Og den herlige plog glir videre under stjærnerne…»
fra Knut Hamsuns «Under høststjærnen»
i store mengder. På Lista i SørNorge, Falsterbo i Skåne og Skagen
på Jylland ﬂokker både trekkfugler
og fuglekikkere seg sammen. Slike
områder blir som en trakt og et
springbrett for fugler som trekker
over sjøen. Her samler de krefter, spiser seg fete og venter på godt ﬂygevær.
Når minusgradene kommer, forsvinner de ﬂeste trekkfuglene. Det
er underlig å høre suset av en fugleﬂokk som trekker en mørk høstkveld. Du ser opp, men øyner ingen
ting, hører bare lyden av vingeslag
og kanskje lyden fuglene bruker for
å holde ﬂokken samlet. Trekkfugl-

ﬂokker kan bli veldige: I marsklandskapet sør i Jylland samles stær fra
og til Danmark, Norge og landene
rundt Østersjøen. Like før ﬂokker
med titusenvis av fugler «velter» ut
av himmelen og går ned for landing
på jordene for natten, tegner de
fengslende mønstre som danskene
kaller «sort sol».
Den herlige plog
Snart prater gjessene i plog på himmelen. Jeg står jordfast og drømmer
om å få være med. En drøm jeg har
hatt siden jeg var barn og leste om
Selma Lagerlöfs Nils Holgerson.

Han slo armene rundt en gås og ﬁkk
være med på en forunderlig reise. En
fartsfylt reise – gjess ﬂyr opptil nitti
kilometer i timen. Gåsetrekket gir
meg litt av den samme lengselen som
når jeg ser et fjerntog forlate stasjonen, et skip legge fra kaia, eller et ﬂy
løfte seg opp mot høyere luftlag.
Hva fascinerer deg mest når du
retter blikket oppover? Månens hav
og krater? Sirius’ fargerike funkling? Meiskyenes vakre form? Jeg
syns gjessenes levende plog er mest
betagende – og får støtte fra Knut
Hamsun i «Under høststjærnen»:
«Vi lærte som børn å folde hænder-

Nå ﬂytter fuglene. Jeg ser for meg et
vibrerende slør av fjær som trekkes
over Europa. Et dirr av vinger som
lengter hjem til regnskog, savanner,
olivenlunder og Nordsjø-strender.
foto: asle hjellbrekke, samfoto

ne og stå stille så vi ikke skulde
skræmme grågåsen når den drog
forbi – jeg har intet å forsømme
med det og gjør det samme nu. En
bløt, mystisk stemning ﬂakker gjennem mig, jeg holder pusten og stirrer. Der kommer den, himlen ligger
tilbake efter den som et kjølvand.
Gakgak! sier det over vore hoder. Og
den herlige plog glir videre under
stjærnerne…»
God reise (dessverre uten meg
rundt halsen) – og velkommen tilbake!
◆
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Siste skanse for j
De få skogfolkene som er igjen kjemper alle for retten til å
leve i balanse med naturen. For raute-folket er kampen
nesten tapt. Men den siste nomadiske stammen i Nepal vil
heller dø enn å bli bofast.
i Nepal KNUT-ERIK HELLE tekst og foto

Nepals siste skognomader liker ikke nye klær og stoffer, og har satt sammen festdrakten sin av brukte tøystykker de har byttet til seg i landsbyene.

Nomadelivet i jungelen er skolen til barna i stammen. Foreldrene vil heller
dø enn å sende barna på skolene i landsbyene, noe de mener vil true det
tradisjonelle livet de kjemper for å bevare.
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Lyden av trommer leder vei til
raute-folkets provisoriske leir i den
tette halv-tropiske jungelen. Det
gjør også den stramme eimen av
svidd apekatt, som er skognomadenes festmat. De små hyttene laget av
greiner, løv og ﬁllete stoffbiter, går i
ett med skogen. Langs bredden av
Bheri-elva leker nakne barn. De forsvinner i løpet av et øyeblikk. Rautefolket stoler ikke på noen, og barna
har fått streng beskjed om å unngå
kontakt med fremmede. Det samme
gjelder for kvinnene i den siste
nomade-stammen i Nepal som
fremdeles lever av jakt og sanking et liv de har holdt i hevd i mer enn
900 år. På randen av utslettelse har
de tatt stilling mot resten av verden
i de skogkledde åsene midt i det vestlige Nepal. En siste skanse mot tap
av skogområder, mot utarming av
naturressursene de avhenger av og
påvirkning fra det moderne samfunnet. De forsvarer innbitt sin
urgamle livsstil. Taper de, vil den
moderne verden ha mistet enda en
kunnskapskilde som kunne ha hjulpet oss med å gjenoppdage våre
naturlige røtter og et liv i økologisk
balanse med de siste truede skogene
på planeten.
Skogens konge
Hvem tror han at han er, som kommer her for å besøke kongen? Vet
han hva jeg heter?
Med sitt heller frynsete utseende
ser ikke Man Bahadur Shahi ut som
noen konge, men han oppfører seg i
hvert fall som en. Han har dedisert
livet sitt til å forsvare de nomadiske
tradisjonene til stammen. Shahi har
uforbeholden kontroll over nomadene og tar seg av fremmede for å
ivareta interessene til folket sitt. Han

er vokteren av skogen og konge av
trærne. Myndighetene har ingen rettigheter over skogen til raute-folket,
ifølge Shahi. Livet til skogsnomadene styres av strenge tabuer. Å telle
nomadene i stammen er strengt forbudt, og vil påkalle skoggudenes
vrede. Fremmede slippes ikke inn i
leirområdet, og å ta fremmede med
på jakten etter apekattene er tabu.
Fotografering er også problematisk,
og å stille spørsmål om religionen
deres er ingen god idé. Å prate for
mye er heller ikke bra, ifølge nomadene - det er det samme som å
«tygge risen for mye». Men Man
Bahadur Shahi forsikrer at en kan
stole på det de sier, selv om det ikke
er så mye.
Vi sier alltid sannheten, men føttene våre kan ingen stole på, sier
kongen med et smil. Ingen vet hvor
stammen hans vil beﬁnne seg om en
uke eller to. Et løfte som under
ingen omstendighet kan brytes kaller landsbyfolket i området for
«raute-prat».
Tilbake til fortiden
Vi har mange problemer. Skogene
forsvinner og det begynner å bli
vanskelig å ﬁnne apekatter. Livet blir
bare tøffere og tøffere, forteller
trærnes konge. Et steinkast unna
leiren hogger lokale folk tømmer, og
frakter trærne ned elva.
Se på dem! De tar fra oss livsgrunnlaget vårt. Vi ønsker ikke å
ødelegge skogen. Den er vårt hjem
og vi kan ikke overleve uten. Skogen
er vår gud. Hver dag ber vi til henne,
sier Man Bahadur Shahi. I løpet av
sine sytti år har kongen vært vitne til
mange forandringer av leveområdene til stammen, og de ﬂeste av dem
har gjort det tradisjonsrike livet til
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jungelens konge
nomadene vanskeligere.
Nylig ble Shahi invitert til Kathmandu for å møte Nepals nasjonale
konge, Gyanendra Bir Bikram Shah
Dev. Skogkongen satte pris på sitt
livs første ﬂytur, men Kathmandu
var et for travelt sted.
Det er så mange folk der og
ingen plass for dem å gå. Overalt er
det hus, forteller Shahi. Skognomaden forlot hovedstaden med en
pengegave og et tilbud fra bykongen
om landområder slik at de kan
bosette seg permanent.
Vi ønsker ikke å forandre vår
levemåte, og avslo tilbudet om å bli
bofaste, sier Shahi. Den siste nomadiske raute-stammen i Nepal vil heller dø enn å bli bofast. Å sende
barna på skole er også uaktuelt. Det
de trenger å vite lærer de i stammesamfunnet og i naturen. Bondelivet
frister mildt sagt ikke skognomadene, og de har sterke meninger om
jordbrukskulturen som gjorde alle
store sivilisasjoner mulig for mange
tusen år siden.
Vi vil ikke dyrke jorda. Vi liker
det ikke og ønsker ikke å vente lenge
for bare enkel mat. Først så, og deretter vente og vente. Det er idiotisk,
forklarer Bir Bahadur, en av klanlederne.
Ingen vet hva som vil skje neste
dag. Vi vil heller arbeide i dag - jakte
og samle mat, lage håndverkstingene
våre og selge dem, utdyper han.
Et truet folk
Økologen Nanda Bahadur Singh
har studert raute-folket, og skrevet
boken «Den truede Raute stammen:
Etnobiologi og biodiversitet», en av
få bøker om nomadene.
Raute-folket er truet. Skogene
deres er okkuperte, tradisjonene
deres er under angrep og språket
deres er i ferd med å bli forurenset
og gå tapt. De står også i fare for å
bli fjernet fra deres egne skogområder. De av raute-folket som har slått
seg ned og begynt med jordbruk har
ikke fått nok land til å klare seg på,
forteller Singh. Moderniseringen av
landsbygda i Nepal bidrar til et større og større press på raute-folket.

Myndighetene har gjort lite for å
beskytte urfolk i Nepal. Det er
behov for en helt egen, ny politikk
for å ta vare på interessene til rautefolket og de andre urfolkene i landet, mener Singh. Han synes det er
betegnende at myndighetene ikke
engang vet hvor mange raute-folk
det ﬁnnes i landet.
Den siste folketellingen fra 1991
viste at det levde 1626 raute-folk i
områder hvor de aldri har vært, sier
forskeren. Skal man tro folketellingen, var det 2878 rauter i Nepal i
1991. Ifølge Singh er det bare 500
igjen av dem igjen, inkludert de
rundt 130 som fremdeles praktiserer det tradisjonelle nomadiske skogslivet.
Politisk vilje er nødvendig for å
beskytte de få skognomadene som
er igjen. Stammen trenger tilstrekkelig store beskyttede skogområder
slik at de kan opprettholde sin egen
kultur, mener Nanda Bahadur
Singh. I Surkhet ﬁnnes det en organisasjon som arbeider for skognomadenes interesser, men som så ofte
ellers i Nepal er de mer opptatt av
egne private interesser. Raute-folket
selv føler seg utnyttet av organisasjonsmenneskene som mottar støtte for å hjelpe dem. Til og med
landsbyfolket mener at skognomadene blir utnyttet.

Skogkongen Man Bahadur Shahi (foran i bildet) sammen med klanlederne
i stammen.

«Vi har mange problemer. Skogene
forsvinner og det begynner å bli vanskelig
å ﬁnne apekatter. Livet blir bare
tøffere og tøffere.»
Man Bahadur Shahi, konge blant raute-folket

Livet i jungelen
De nomadiske rautene har holdt sitt
tradisjonelle liv i hevd i ﬂere hundre
år. Jakten på rhesus- og langurapekatten er en viktig del av
skoglivet, og de har sin helt spesielle
teknikk for å fange dem. Når en
gruppe apekatter er oppdaget i skogen, går kongen og jegerne raskt til
stedet. Før jakten kan begynne, ber
kong Man Bahadur Shahi til skogog jaktguden Bhuiyar. Jegerne legger garn på bakken under trærne
hvor apekattene oppholder seg,
deretter omringer de området.
Jegerne lager en svært spesiell lyd for
å skremme primatene, som forlater
trærne og blir fanget i garnene på
bakken. Jakten på primatene tar
omkring en tredjedel av mennenes
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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daglige tid og de jakter ikke på
andre dyr enn apekatter. Mennene i
stammen lager også kister, fat og
boller av tre som de bytter i landsbyene mot ting de trenger. Kvinnene
samler omkring 30 ville frukter og
grønnsaker fra skogen. Avhengig av
hvor egnet leirstedet deres er, tar det
fra en uke til to måneder før de ﬂytter videre til ett nytt sted. Når de forlater leiren, setter de fyr på hyttene,
men de setter aldri fyr på skogen det mener de vil skade både dyreliv
og planter som de er avhengige av.
Det nomadiske livet i jungelen er
et hardt liv. Av kong Man Bahadur

Shahis 14 barn, har bare fem overlevd. Mange av stammebarna lider
av parasitt-ormer fra de forurensede
elvene. Leddinfeksjoner er utbredt
blant mennene på grunn av det
harde arbeidet med å forme treverk
til redskapene de trenger for å overleve. Overraskende ﬂommer gjør
også livet vanskelig, og ﬂere dør av
kulde om vinteren hvert år. De få
eldre mennesker blant skognomadene forteller også om et hardt liv et liv som trolig blir enda tøffere i
årene som kommer.
◆

Raute-folkets leirsted ved Bheri-elva. Etter noen uker ﬂytter skognomadene videre.
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Nepals siste skognomader liker ikke nye klær og stoffer, og har satt sammen festdrakten sin av brukte tøystykker de har byttet til seg i landsbyene.

Felles skjebne
Skognomader som lever av jakt og sanking blir bare færre
og færre på planeten. De deler samme skjebne som de
mangfoldige og urørte skogene som blir forvandlet til
papir, trevirke, beitemark, olje- og gruvefelter. I Amazonas
kjemper awá-indianerene mot en invasjon av tømmerhoggere og storfé-bønder som har okkupert og forvandlet de
tradisjonelle skogområdene deres til livløst beiteland. Indianerne blir møtt med vold og nye sykdommer. Bare 400
Awá er igjen i regnskogen, og av dem har 150 fremdeles
ingen kontakt med omverdenen. I likhet med raute-folket
er Awá-indianerene de siste skognomadene i landet sitt og myndighetene gjør lite for å beskytte skogen de er
avhengige av. I Peru har skogområdene til Yora, MashcoPiro og Amahuaca indianerne blitt invadert av oljeselskapet Shell, som skulle lete etter olje på 1980-tallet. Nye
veier la forholdene til rette for en invasjon av kolonialister
og okkupanter.Andre steder på planeten deler skognomadene felles skjebne: penan-nomadene i Borneos regnskog,
Mbuti-folket i Ituri-området nord i Zaire, bahineimoene på
Papa New Guinea og baka-folket sør i Kamerun. I generasjoner har de levd av hva skogen har å tilby, og samlet unik
kunnskap om mangfoldet av liv i jordas skoger. De står
overfor et folkemord – systematisk gjennomført av myndigheter som ikke beskytter rettighetene deres, av store
internasjonale gruve-, olje- og tømmerselskaper, og fattige kolonialister som rydder skogområder på leting etter et
bedre liv. Skognomader som har forlatt sitt tradisjonelle liv
i skogene lever ofte i fattigdom i urbane områder. De
mangler kunnskap som verdsettes i et moderne samfunn
og har ikke formell utdannelse.
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Miljøbevisst?
Etterspørselen etter økologiske varer har økt
kraftig. Miljø er et viktig satsningsområde for
Coop, og vi skal sørge for at du alltid har gode
økologiske varer i din Coop butikk.
For å gjøre det enklere for deg har vi samlet alle
våre egne økologiske produkter under merket
Coop Natur.

Miljøuker i Coop - husk Coop Natur
I løpet av høsten inviterer vi til økologiske uker i
Coops butikker. Da setter vi ekstra fokus på våre
økologiske varer, og håper at vi kan inspirere
deg til å prøve noen av dem.
Uke 37: Miljøuke i Coop Prix
Uke 42: Miljøuke i Coop Obs!
Uke 44: Miljøuke i Coop Marked

ØKOLOGISK DYRKET

W W W. I N K O G N I T O . N O

Uke 45: Miljøuke i Coop Mega
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Billig fransk kyss
På grunn av massive statlige subsidier kan franskmenn
skilte med verdens billigste råtobakk. På den måten
utkonkurrerer franske tobakksbønder allerede lutfattige
landbruksarbeidere i Sør. En av de som tjener
på dette er norske Tiedemann.
i Frankrike DAVID STENERUD og JOAKIM HAMMERLIN (foto)

Tobakkskrigen har kommet til
Europa. Ikke så mye kreftsyk røyker
versus kynisk industri som i USA –
snarere bonde mot Brüssel. Men det
er sterke krefter like fullt: EUbyråkratene har nemlig all verdens
helsemyndigheter på sitt lag. I tillegg
24
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kommer den voksende gruppen av
anti-røykere.
Bøndene er ikke mye dårligere.
De har fagforening og en hel industri i ryggen. Dessuten har franske
tobakksbønder det sympatiske fortrinn at de er forholdsvis små.
Med sin vel halvannen meter på
slagstøvlene og bondske, beskjedenkarslige utstråling er bonden Michel
Lacombe i så måte en ypperlig representant for fransk tobakksindustri.
Det har øyensynlig også de lokale
turistmyndighetene skjønt. Paulin,
som Lacombes eiendom heter, var
nemlig den eneste oppføring turistkontoret nedi byen hadde under
«tobakksdyrking» i hele Dordognedistriktet, selve kjerneområdet for
fransk tobakksproduksjon.

Drøy industriarbeiderlønn
Michel Lacombe og kona Christine
får rundt halvparten av sine inntekter fra tobakk. Foreløpig holder de
seg til å dyrke burley. Det kan hende
de skifter til lys virginia etter hvert,
subsidiene er større for den sorten.
Foreløpig har de likevel så de greier
seg.
– Vi tjener omtrent som vanlige
industriarbeidere, forteller Michel.
– Nei, vi tjener vel litt mer enn
dem, protesterer Christine forfengelig.
– Ok, resignerer Michel.
Men så er det også mye jobb med
tobakk, mye mer enn med nøtter og
timotei, som familien også kultiverer.
– Plantene må pleies hele tiden.
De er veldig ømﬁntlige for sykdom
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«EU-myndighetene tilbyr bøndene enn god slump penger for kvoten
deres. Bøndene selger og EU sitter på kvotene uten å bruke dem.»
Pierre Haein, generaldirektør i UCATP som eier France-Tabac

Ekteparet Lacombe investerer mye tid i de fragile oppkomlingene, morgen og
kveld med vanning, sprøyting, tildekking og godsnakking. Halvparten av
familiens inntekter kommer fra tobakksdyrkingen.

og tørke, beretter bonden.
Han kan fortelle at i alt seks bønder i området har gitt opp tobakksdyrkingen på grunn av alt arbeidet.
At burley har tapt subsidiefordeler
sammenlignet med lys virginia har
heller ikke vært spesielt motiverende
for å fortsette for disse bøndene.
Men mye jobb og for lite subsidier er
ikke hele forklaringen...
Bestikkelser
– Brüssel bruker skitne knep for å få
bøndene til å gi opp tobakken,
klager fransk tobakks sterke mann
Pierre Haein, generaldirektør i det
franske tobakksbondekooperativet
UCATP. Vi møter ham på FranceTabac-fabrikken rett utenfor
tobakkshovedstaden Sarlat i hjertet
av Dordogne.
– Bøndene har kvoter, det vil si
tillatelse til å dyrke tobakk på så og
så mange hektar land. Det EU-myn-

dighetene gjør er å tilby bøndene en
god slump penger for kvoten deres.
Bøndene selger og EU sitter på
kvotene uten å bruke dem. Slik kveler de sakte men sikkert tobakks-

Det er ikke uten stolthet Michel Lacombe viser frem sine friske, lyse burleyspirer. Etter at burley tapte subsidie-terreng for virginia, har seks av Lacombes nabobønder gitt opp det grønne gullet.

rer generaldirektøren. – Heller ikke
vi synes det er bra at folk røyker to
pakker om dagen. Men folk vil da
ikke røyke mindre selv om tobakk
ikke lenger dyrkes i Europa.

«Vi tjener vel litt mer enn vanlige industriarbeidere.»
Christine Lacombe, tobakksdyrker i Dordogne-distriktet.
industrien i Frankrike, forklarer
generaldirektøren.
UCAPT-kooperativet både eier
og driver France-Tabac, uten sammenligning Frankrikes største
tobakksfabrikk. Det gjør Pierre
Haein til den mektigste ﬁguren i
fransk tobakksindustri.
Den ellers svært avbalansert utseende mannen er aldeles hoderystende provosert over EUs tiltaksplan,
deres krig, mot tobakk.
– Vi er da også imot at unge mennesker begynner å røyke, proklame-

– Må ha subsidier
Haein minner om at Europa tross
alt bare står for rundt fem prosent
av verdens tobakksproduksjon. Han
mener det eneste utfasingen av
tobakk i EU vil føre til, er at fattige
mennesker i Hellas og Sør-Italia
mister levebrødet sitt.
– Apropos fattigdom, tirrer vi. –
Er det ikke litt paradoksalt at et rikt
land som Frankrike subsidieres så
kraftig at dere kan prise ut tobakk
fra fattige land som Malawi eller
Zimbabwe?

– Dyrking og foredling av tobakk
er veldig arbeidsintensivt. Med de
lønnskostnadene vi har, kan vi ikke
konkurrere med Kina eller Brasil,
eller Zimbabwe, som du nevner. Vi
er helt avhengig av subsidier, fremholder Haein.
– Men er ikke subsidiene i største
laget når fransk tobakk makter å
være billigst i verden?
– Hvem sier det?
– Tiedemann! Din kunde i Norge.
– Prisene varierer veldig på
tobakk, jeg vet ikke hvem som er billigst. Det spiller egentlig ingen rolle,
heller. Det er kvaliteten som avgjør,
utleder tobakkskongen.
Klart billigst
L.J. Tiedemanns Tobaksfabrik er
fast, årlig kunde hos France-Tabac i
Sarlat. Ifølge Tiedemanns innkjøpssjef Knut Elverhøy er subsidievinneren ‘fransk lys virginia’ den billigF O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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ste tobakken det Oslo-baserte selskapet kjøper inn. Tiedemann
betaler for eksempel i overkant av
tredve kroner kiloen for zimbabwisk
råtobakk, mens de slipper unna
med ti kroner mindre for fransk virginia. Franske tobakksbønder mottar årlig en milliard euro, nesten åtte
milliarder kroner, i subsidier fra EU.
– Ja, det er subsidiene som gjør at
den franske tobakken blir så billig,
bekrefter innkjøpssjef Elverhøy.
Han presiserer samtidig at det er
den dårlige kvaliteten på fransk
tobakk som gjør at Tiedemanns
betalingsvillighet er så liten.

Bundet av nulltoll
Det var heldig at vi ﬁkk snakket med
innkjøpssjefen først, for når vi senere
vil ha mer utdypende svar fra Tiedemanns informasjonssjef Jan Robert
Kvam, vil han ikke gi oss ﬂere tall,
verken på kvantum eller pris.
Men han svarer når vi spør om
det ikke er et tankekors at fransk
tobakk kan utkonkurrere tobakk
fra lutfattige u-land på pris.
– All den tid vi har tollfrihet for
råtobakk inn til Norge, så spiller det
ingen rolle for oss hvor tobakken er
produsert, svarer informasjonssjefen.
Kvam mener Norge har fratatt

seg selv muligheten til å utjevne forskjellene politisk, i og med denne
særnorske tollfriheten på tobakk.
– For andre landbruksvarer har
man såkalte GSB-ordninger som
gjør at u-landsprodukter har lavere
tollsatser i Norge enn landbruksvarer fra rikere land, forklarer Kvam.
I EU omfatter tollreguleringen
også tobakk. Der er tollsatsene lavere for tobakk fra afrikanske land
enn fra USA.
De siste rester av norsk tobakkstoll ble fjernet av regjeringen Bondevik i 2000.
◆

Ingen vil ha
etisk tobakk
Hvis u-landenes lutfattige
tobakksdyrkere ﬁkk den lønnen de fortjente, ville neppe
åtte milliarder kroner i subsidier være nok til å holde fransk
tobakk konkurransedyktig.
Hvorfor ﬁnnes det ikke etisk
merkede sigaretter?

tekst DAVID STENERUD

– Tobakk har rett og slett ikke vært diskutert, forklarer informasjonsleder
Ragnhild Marie Hammer i den norske
organisasjonen for rettferdig handel,
Max Havelaar.
– Vet du hvorfor?
– Det har ikke har vært noen
etterspørsel etter rettferdig tobakk,
slik det var på kaffe og frukt.
Så Max Havelaar-røyk er ikke på
trappene?
– Nei, det er det nok ikke, men vi
er i gang med å utarbeide retningslinjer på vin, beroliger Hammer.

Miljøsigaretter

Pierre Haein, fransk tobakks mektigste mann, misliker at unge røyker, men tror ikke at folk vil røyke mindre om FranceTabac skulle kaste inn håndkledet.

Politisk helhetstenkning i globalt perspektiv
• Ja til naturmedisin
• Nei til privatisering av offentlige tjenester
Besøk våre nettsider: www.gronne.no
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Daglig leder Leif Iversen i Initiativ for
etisk handel har heller ikke oppfattet
noen forbrukeretterspørsel etter etisk
tobakk.
– Hvorfor, tror du?
– Jeg vet ikke, men hvis jeg som
røyker skulle gå ut og lete etter etisk
tobakk, så ville det jo bli litt hult,
mener Iversen. – Litt merkelig, litt
dobbelt...
Samtidig mener han at folk flest
ikke reagerer mindre på lav moral i
forbindelse med produksjon av
tobakk enn det de gjør når det gjelder
andre varer. Som eksempel nevner
han avsløringene om barnearbeid i
forbindelse med Tiedemann for to år
siden.
Om det ikke ﬁnnes etiske sigaretter ennå, er det likevel mulig å få tak i
miljøsigaretter. Fremst på markedet er
det amerikanske merket American
Spirit, som er dyrket uten farlige
sprøytemidler og som er helt uten tilsetningsstoffer.
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Barnearbeid er utbredt i mange bananproduserende land, som i Den dominikanske republikk hvor denne gutten arbeider. I Costa Rica begynner barna å jobbe
straks de er over den lovlige minstealderen på 15 år. Solidaritetsbananene fra Costa Rica skulle blant annet garantere at barnearbeidere ikke ble brukt i produksjonen. En del av salgsinntektene ble også satt til side for å bygge skole. foto:reuters

Banankrigens ofre
Banankrigen mellom USA og EU endte med full sier til
banangigantene. Siden den gang har småprodusenter i
Latin-Amerika slitt med å få solgt sine bananer. Norske
Coop’s solidaritetsbananer fra Costa Rica skulle gi
forbrukerne et etisk produkt og småprodusentene et
alternativt salgsnett. Det gikk dårlig.
tekst PIA A. GAARDER

Det var i slutten av mai for ett år
siden at de etiske bananene fra
Costa Rica ble lansert med brask og
bram på et seminar arrangert av Initiativ for etisk handel. To containere
med bananer merket «Futura» begynte da å rulle inn til Coop Norge
hver uke.
Lederen for bananarbeidernes
største fagforbund i Costa Rica,
SITRAP, var selv tilstede under lanseringen i Oslo. Og Gilberth Bermúdez Umaña snakket begeistret om
både avtalen og om hvordan den
ville redde ﬂere plantasjer fra økonomisk ruin:

– Avtalen med Coop er en milepæl i historien. De multinasjonale
selskapene er i ferd med å fortrenge
de uavhengige produsentene.
Bananplantasjene sto på nippet til å
stenge, men kan nå klare seg takket
være avtalen med Coop. Dere vet
ikke hva denne avtalen betyr for oss,
sa Umaña beveget.
Multinasjonale selskaper
Avtalen mellom USA og EU i år
2000 satte sluttstrek for banankrigen, men gjorde samtidig at de
uavhengige bananprodusentene i
Costa Rica og resten av Latin-AmeriF O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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ka ﬁkk problemer med å selge sine produkter.
I Costa Rica er 55 prosent av bananprodusentene uavhengige, mens resten er kontrollert av
multinasjonale selskaper som Chiquita og Del
Monte. Handelen med bananer er likevel fullstendig dominert av de multinasjonale selskapene som står bak 90 prosent av eksporten.
De uavhengige produsentene står i dag uten
andre reelle alternativer enn å selge billig til de
multinasjonale selskapene. Dersom de forsøker å
gå andre veier, risikerer de å havne på en svarteliste og ikke engang få solgt til banangigantene.
På denne bakgrunn ble avtalen med Coop
Norge møtt med spesielt store forhåpninger.

stand avtalen mellom fagforeningen og arbeidsgiverne i Oro Verde-plantasjen.
Hovedproblemet viste seg å være transporten.
I motsetning til de store bananprodusentene sto
en liten produsent som Oro Verde uten egne
fraktskip. Oro Verde solgte tidligere bananene
direkte til Chiquita, og hadde ingen erfaring med
transporten helt frem til kjøper. Organiseringen
av frakten ble derfor svært komplisert.
– På den måten brukte bananene ti dager lenger enn de skulle. Og det er nettopp i disse ti dagene bananene skal selges i butikken. De var rett og
slett for modne da de kom frem til Coop, forteller
Svartbekk.

Uerfarne
Men det lovende prosjektet gikk i vasken etter
knappe seks måneder, og bananplantasjen Oro

Etisk forsvarlig
Coop Norge hadde inngått en avtale med bananprodusenten Oro Verde i Costa Rica, som igjen
hadde inngått en avtale om etiske produksjonsforhold med fagforeningen. Ved å etablere en
direkte kontakt med produsentene kunne man
både kutte ut fordyrende mellomledd, sikre at
bananprodusentene ﬁkk skikkelig betalt og at
arbeiderne jobbet under etiske forsvarlige
betingelser.
I butikkene kostet bananene ikke mer enn
vanlig – tvert imot. Produsentene på sin side ﬁkk
3–4 ganger mer enn de ﬁkk fra Chiquita. Mens
banangiganten betalte rundt 3 dollar kassen, og
solgte videre for 18–19 dollar, betalte Coop cirka
12 dollar direkte til produsenten.
Avtalen inneholdt blant annet garantier mot
barnearbeid og helsefarlige kjemikalier, trygging
av stabile arbeidsforhold, minstelønnskrav og lik
lønn til menn og kvinner. 25 cent fra salget av
hver banankasse skulle gå til et eget sosialt fond
som skulle brukes blant annet til å bygge barneskole.

De uavhengige produsentene i Costa Rica står
uten andre reelle alternativer enn å selge billig til
multinasjonale selskap som Chiquita. Dersom de
forsøker å gå andre veier, risikerer de å havne på
en svarteliste og ikke engang få solgt til banangigantene. foto: kristin fagerlid

Verde, som ﬁkk kontrakten med Coop, gikk
konkurs. Det som hadde sett ut som en vinnvinn-situasjon for de små uavhengige produsentene i Costa Rica, ble likevel aldri et varig alternativ til banangigantene. Så hva skjedde?
– Dette er en svært trist historie. Men kvaliteten på bananene holdt ikke mål. Vi kunne til slutt
bare kjøre ut tyve prosent av bananene vi ﬁkk til
våre butikker. Resten kunne ikke engang legges
ut for salg. Bananene var i tillegg små. Kundene
valgte dem bort i butikkhyllene og kjøpte heller
Chiquita-bananer, sier produktsjef i Coop,
Øyvind Karlsmoen, til NorWatch.
Initiativtakerne i Latin Amerika tar på seg sin
del av skylden for at prosjektet strandet:
– Jeg klandrer ikke Coop. Vi som sto bak –
meg selv som rådgiver, fagforeningen i Costa Rica
og de små produsentene – var nok litt naive og
uerfarne. Det eneste jeg har sagt til Coop, er at de
kunne ha gitt oss bedre tid til å utbedre vanskelighetene, sier Magne Svartbekk til NorWatch på
telefon fra Costa Rica. Svartbekk arbeider på
ILOs kontor i Costa Rica, og var rådgiver for å få i
28
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Vil forbedre prosjektet
– Det helt unike med denne avtalen er at den ble
forhandlet frem fra grunnplanet. I andre initiativer til etisk handel er det innkjøperne som lager
en avtale med arbeidsgiverne som igjen forplikter
seg til å produsere på etisk forsvarlig vis. I denne
avtalen var det fagforeningen og arbeiderne selv
som inngikk en avtale med arbeidsgivere. Dette
aspektet er så revolusjonerende at avtalen er kjent
over hele Latin-Amerika, forteller Magne Svartbekk i ILO.
– Vi har alle fortsatt stor tro på ideen. Nylig
ﬁkk vi en henvendelse fra 40 banankooperativer i
Columbia. De hadde hørt om denne avtalen, og
ville starte opp et lignende prosjekt med etisk
handel, sier Svartbekk.
Svartbekk forteller at de nå vurderer å skape et
prosjekt med plantasjer i Columbia, Venezuela og
Costa Rica. Denne gangen er planen å etablere en
liten enhet som koordinerer salget og transporten.
– I tillegg til å organisere transporten på en
effektiv og bedre måte, må vi ha avtaler med ﬂere
enn en salgskjede og produksjonen må spres på
ﬂere plantasjer, sier Svartbekk.

«Anstendig» konkurs
Oro Verde-plantasjen dyrket bananer på 189 av
243 hektar. Arbeid ved Oro Verde sørget for en
tredjedel av inntekten i ﬁre små landsbyer – Lite,
Santa Marta, Luzón og Arenal – med en samlet
befolkning på rundt 1000 mennesker.
– Oro Verde gikk dessverre konkurs. Men man
kan likevel si at ånden fra avtalen ble ivaretatt selv
under konkursen. Det er et av få tilfeller i LatinAmerika hvor arbeidstakernes rettigheter er blitt
respektert også i forbindelse med konkursen, forteller Svartbekk.
Familien som eide Oro Verde hadde store lån
i banken, og banken kom da også og tok alt sammen. Men før dette skjedde, klarte eierne å forhandle frem en avtale med banken som gikk ut
på at arbeiderne først skulle få det de hadde krav
på. Deretter skulle banken få sitt.
100–150 arbeidere ble arbeidsløse som følge av
konkursen. Sannsynligvis er de nå blitt trukket
inn i den omﬂakkende massen av arbeidere som
vandrer fra plantasje til plantasje og tar arbeid der
de kan. Den tidligere eieren av Oro Verde står
fortsatt uten jobb og midler.

FAKTA
ETISKE BANANER I NORGE
• De første etiske bananene i Norge var økologiske
bananer fra småprodusenter i Den dominikanske republikk. De ble lansert av Max Havelaar i oktober 2001
som del av Fair Trade-konseptet hvor det garanteres at
småprodusentene og plantasjearbeidene får gode handelsbetingelser og tryggere sosiale vilkår.
• Solidaritetsbananene fra Costa Rica utgjorde 10–15
prosent av totalsalget av bananer i Coop. Prosjektet ble
lansert i mai 2002, men ble avviklet seks måneder senere på grunn av kvalitetssvikt.Transporten tok for lang tid
og bananene var for modne da de kom frem.
• Coops solidaritetsbananer var forhandlet frem fra
grunnplanet og basert på en avtale som fagforeningen
og arbeiderne selv inngikk med arbeidsgiveren. I andre
initiativer til etisk handel er det innkjøperne som lager en
avtale med arbeidsgiverne om etiske produksjonsvilkår.
• Hvert år omsettes økologiske og etiske matvarer og
nytelsesmidler for nær 300 millioner kroner i Norge. Mellom seks og åtte av disse millionene er te, juice og bananer fra Max Havelaar.
• Årlig spiser gjennomsnittsnordmannen rundt 10 kilo
bananer. Det vil si at det omsettes bananer i Norge for
omlag 700 millioner kroner i året.

Kilder: Coop, ILO, SSB, Ukeavisen Ledelse og
Næringsliv
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signaturen
«Lykke i munnen»
Har du lyst på et weekend-besøk i framtida? Forsøk den nye
pengebyen i Shanghai som allerede tidlig på 90-tallet ble
utpekt til den første byen i det tjueførste århundret. Velkommen til Pudong!
Det er ikke revolusjonens røde faner som smeller i vinden utenfor de futuristiske utekaféene og serveringsstedene
ved foten at det ruvende Perletårnet, Asias høyeste bygning.
Her i hjertet av det nye Kina er det Coca-Cola-ﬂaggene som
utgjør det mest synbare innslaget av rødt. «Lykke i munnen», heter den brunsorte sukkerdrikken skrevet med kine-

siske tegn. Det amerikanske lykkedrikk-konsernet er på erobringsferd blant tørste unge bykinerser-struper, og har frimodig utpekt 2003 til Cola’ens år i Kina.
Allerede har omkring ett hundre av verdens ledende selskaper adresse i Pudong, men ikke alle er sikre på at den nye
vekstbydelen skal nå målet om å bli et nytt Tokyo, New York
eller London. Det er ikke nok å være verdensmester i å bygge
skyskrapere, hevder skeptikerne, men blir motsagt av ekspresident Jiang Zemin som er overbevist om at bydelen skal
bli «et skinnende eksempel i økonomisk utvikling for resten
av Kina».
Det er noe disneyland-aktig over det urbane landskapet.
For få år siden var områdene enten ubeboelig sump eller forfalne fattigkvarter. Områdene rundt det nye Perletårnet antar
form av velregissert utstillingsvindu. Vakkert? I alle fall uten
sjel. Som en avansert dataanimasjon; rent, rettlinjet og ﬂunkende nytt, med små mennesker som vandrer blant skyskrapere, glass og betong. De grå ﬂatene er stedvis brutt opp
av velfriserte gressplener med små hellelagte gangveier. Fra
små høytalere som er nedfelt i bakken flyter det dempet

I fjor ble det beslaglagt 59,1 kilo heroin
i Norge, noe politiet regner med utgjør mellom 3 og 5 prosent av den totale innførselen. Lavt anslått innføres med andre ord
1200 kilo heroin til Norge hvert år, hvorav
250 kommer fra Burma.
Gateverdien på heroin i Oslo er ifølge
politiet i dag 1000 kroner per gram. Burmaheroin omsettes dermed for minst 250 millioner kroner i året i norske byer og tettsteder.

Burmas generaler har satt i gang en
storstilt informasjonskampanje for
å få bukt med narkotikatraﬁkken
fra landet. Mye er nok spill for galleriet i og med at teksten gjerne er
engelsk. foto: ulvar arnkværn, norwatch

HEROIN FOR EN KVART
MILLIARD FRA BURMA
Norge importerte i fjor varer, først og fremst
klær og tømmer, fra Burma for 12,5 millioner
kroner. Heroinimporten fra landet er tyve
ganger større, viser en beregning NorWatch
har foretatt på bakgrunn av tall fra blant
andre politiet og FN.
Tradisjonelt anslås det at omkring 20
prosent av heroinen på det europeiske markedet stammer fra Burma (I 2002 produserte Burma 828 tonn opium, mens Afghanistan produserte 3400 tonn ifølge FN. De to
landene står sammen for 95 % av all
heroinproduksjon i verden). Det norske Rusmiddeldirektoratet antar at andelen Burmaheroin for øyeblikket er høyere på grunn av
etterkrigssituasjonen i Afghanistan.

Om denne atombombesoppen
reiste seg over Færøyene i morgen,
kunne ingen nekte Oljefondet neste
år å investere i selskapet som lagde
dødbringeren. Fortidens synder
teller ikke i etikkutvalgets forslag.
foto: war forum

FØRSTE STAT MED ETIKK
I INVESTERINGENE?
Norge kan bli den første staten som innfører
etiske retningslinjer for egne investeringer.
Etter åtte måneder la Etikkutvalget for Oljefondet 25. juni frem sine konklusjoner i rap-

elektronisk bakgrunnsmusikk som forsterker opplevelsen av
ikke-virkelighet.
Ved inngangen til Luijiazui-parken, ligger Pudong historiske museum – gammel og ensom i omgivelser av prangende høyhus.
– En skrikende kontrast, som en cola-automat i et tempel, hevder en journalist som skriver for en av byens turistguider.
Fortsatt lyst på en tur til Pudong? Kom gjerne i eget jetﬂy. Da er du garantert fremragende mottakelse og service på
den nye storﬂyplassen. Det nye Kina vet å ønske sine pengesterke VIP-gjester velkommen.

porten «Forvaltning for fremtiden». Det
regjeringsoppnevnte utvalget ledet av professor Hans Petter Graver gikk enstemmig inn
for å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet som per i dag er på 775 milliarder kroner.
Forslaget skal nå ut på høring, og vil bli diskutert i Stortinget neste år.
Oljefondet skal ifølge forslaget ikke
investere i selskap som krenker menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, begår
alvorlige miljøskader, grov korrupsjon eller
som produserer våpen som bryter grunnleggende humanitære prinsipper. Men forslaget inneholder også en rekke uklarheter.
Det mest konkrete innholdet i forslaget
gjelder våpenprodusenter. Selskap som produserer atomvåpen og klasebomber – noe
NorWatch i fjor avslørte flere tilfeller av –
skal fjernes fra porteføljen. Sannsynligvis.
For utvalget definerer ikke atomvåpenproduksjon klart. Utvalget synes å mene at
fordi våpenprodusentene er ferdig med
leveringen av siste bestilling atomvåpen, er
de ikke lenger atomvåpenprodusenter.
Men produsenter av utvidende og
eksploderende ammunisjon kan i hvert fall
forbli i Oljefondet. Det er heller ikke uetisk å
investere i selskaper som er etablert i
Burma. Og når det gjelder tobakk, er utvalget delt og velger ikke å konkludere.
Et etikk- og folkerettsråd med fem medlemmer skal gi anbefalinger om hvilke selskap som bør utelukkes fra fondet. En rekke
organisasjoner har stilt spørsmål ved om et
så lite råd vil klare denne store oppgaven,
uten å begrense seg til avsløringer som
pressen eller andre trekker frem.

Arne Storrønningen

Slik ser de omstridte dumdumkulene fra Nammo Raufoss ut.
faksimile: army – the soldiers’ newspaper

NORSK DUMDUM-KULE
PÅ AVVEIE
Norges aller mest omstridte ammunisjon
– Nammo Raufoss’ MK-211 dumdum-kule –
ble i april tilbudt sammen med tsjekkiske
skarpskytterriﬂer på en våpenmesse i LatinAmerika. Raufoss-ammunisjonen har en
tendens til å ekspoldere i menneskekroppen, noe som gjør at det ifølge Petersburgdeklarasjonen er forbudt å benytte kulene
mot mennesker. Det er NorWatch som nå
har kunnet avsløre det høyst ureglementerte tsjekkiske salgsfremstøtet.
Tidligere har NorWatch funnet Raufosskulene til salgs på internett. NorWatch og
Nationen har også avslørt at både USA og
Australia har som uttalt strategi å bruke
ammunisjonen mot mennesker.
Det er ventet at Stortinget denne høsten
vil gå inn for en utvidelse av Utenriksdepartementets informeringsplikt om norsk
våpeneksport – som en følge, blant annet,
av denne siste i rekken av avsløringer
omkring den norske dumdum-kula.
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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I Egypt deltar kristne kvinner på fredagsmessen – tradisjonelt en muslimsk helligdag.
FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS

Fra korsfestelse til kommersialisme
Eksil-iraneren Abbas (født 1944) har hovedsakelig viet sin fotograﬁske karriere til utviklingsland i Sør. Han har fotografert kriger og revolusjoner i blant annet Vietnam, Bangladesh, SørAfrika, Chile og Cuba for de største magasinene i verden.
Fra 1978 til 1980 dekket han revolusjonen i Iran, og siden har store deler av arbeidet hans
rettet seg mot å dokumentere religionenes betydning i verden. I syv år arbeidet han med en bok
om Islam – om hvordan religionen slites mellom ønsket om modernisering og demokratisering, og de sterke konservative kreftene. «Allah O Akbar – A Journey Through Militant Islam»
kom på nytt i søkelyset etter 11. september.
«Faces of Christianity – A Photographic Journey» – boken bildene dette fotoessayet er hentet fra – er et forsøk på å dokumentere kristendommen på samme måte. Abbas reiste fra Jerusalem, Mali og Cuba til USA når han lagde dette unike dokumentet over hva det vil si å være kristen i det 21. århundret.
tekst JOAKIM THORKILDSEN foto MAGNUM / ALL OVER PRESS
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Englene tilhører en menighet i Davao på Filippinene FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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Over til venstre: Påskefeiring på Filippinene. Kristus får en
forfriskning før korsfestelsen.
FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS

En selvutnevnt forkynner taler til bilister og forbipasserende.
FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS
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Over: Cape Town, Sør-Afrika: Nyfrelste medlemmer i
Zion-menigheten blir døpt.
FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS

Etter en 125 km lang pilgrimsferd kaster russiske
turister og pilgrimer seg i den velsignede elven ved
Veliokoretskaya. FOTO: ABBAS / MAGNUM PHOTOS
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003
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Fleksibel økonomi
– fleksible byer?
av Richard Sennett
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Statsmaktens siste bud:

INNHOLD

Du skal regjere deg selv
Det norske Storting benytter stadig oftere høringer og revisjon som
sentrale styringsinstrumenter,
offentlig sektor skifter til «new
public management», og man opplever en eksplosjon av virksomhetsplanlegging, egenadministrasjon og rapportering. I det liberale
samfunn utøves makten til å få
individer til å regjere seg selv –
med idealer og skjemaer som i stadig større grad gjør dem til «brukere» og «klienter».

TEMA: Europa

3-5

1. Uten hybrider dør Europa. 2. Hvordan fortelles Europas historie ved historiske minnesmerker? 3. Kan etnisitet, språk, religion, interessefellesskap, geografisk tilhørighet, felles
historisk arv, og eksistensen av en felles
fiende gi grunnlag for en europeisk identitet?

NIGERIA: Sharia og fattigdom

LATIN-AMERIKA: Motmakt

9

I Argentina har rundt to hundre bedrifter som
eierne har erklært konkurs eller prøvd å
stenge, blitt tatt over og drevet av ansatte som
ikke har villet miste jobbene sine.

MEXICO: Kvinnedrapene

14

I Ciudad Juárez er mer enn 300 kvinner blitt
drept siden 1993. Alle etter det samme ritualet: bortføring, tortur, seksuell mishandling,
lemlestelse og kvelning. Hvorfor blir ikke de
skyldige tatt?

IVER B. NEUMANN OG OLE JACOB SENDING
Forskere på NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt).
De er redaktører for boken Regjering i Norge som
snart kommer ut som sjette bok i Makt- og globaliseringsutredningens bokserie på Pax Forlag.

RELIGION: Bokstavtro islam

16

Er den islamske «nyfundamentalismens» universalisme et religiøst svar på globaliseringen?

SOMMER: Feriens historie
Tidligere undersøkelser av makt i Norge har
dokumentert hvordan organisasjonssamfunnet
er gjennomsyret av mål- og virksomhetskontroll. I en bredt anlagt undersøkelse har vi
nylig dokumentert hvordan individene nå i tillegg formes og trenes til å styre seg selv. Dette
skjer ved at det fremsettes klare og detaljerte
modeller for hva som er normal oppførsel,
som nordmenn så er forventet å bekrefte i sine
daglige gjøremål. Hver enkelt trygdemottaker,
hver enkelt medarbeider i en bedrift, hver
enkelt forbruker trenes til å regjere seg selv.
Det har funnet sted en kraftig forskyvning fra
direkte til indirekte maktutøvelse i Norge, en
forskyvning man bare kan fange om man studerer maktforhold nedenfra og opp. Om man
stirrer seg blind på statens formelle organer og
den Kongelige norske regjering, får man ikke
nødvendigvis øye på de nye maktformer som
er vokst frem i de uformelle relasjonene
mellom disse institusjonene og det som nå stadig oftere kalles deres «kunder», «klienter»
eller «brukere».
La oss begynne med noen eksempler. Det
norske trygdevesenet har innført et nytt system
kalt «Aktiv brukermedvirkning». Tidligere
innhentet trygdekontoret all relevant grunnlagsinformasjon om en søker fra relevante
instanser, som f.eks søkerens lege, for så å
behandle søknaden på grunnlag av dette.
Introduksjonen av «Aktiv brukermedvirkning» innebærer at den som f.eks søker om
uførepensjon selv, må innhente relevant informasjon og dokumentasjon, for så å gi dette til
trygdekontoret for vurdering. I visse kommuner har man satt i gang prøveprosjekt der
Aktiv brukermedvirkning også gjøres til standard for dokumentasjon og kalkulasjon hvis
f.eks utgiftene til legebesøk og medisin overstiger egenandelen. Ideen er at trygdevesenets
«medlemmer» i større grad skal ta ansvaret
for, og involvere seg i, deres egen sak. Den
samme utviklingen kan spores i Aetats pågående arbeid med å legge om sitt system for
saksbehandling. I dag må man som arbeidssøker sette seg ned med en saksbehandler som
registrerer relevant informasjon elektronisk.
Det arbeides nå med et system som innebærer
at den enkelte selv skal registrere seg som
b id k d l kt i k
l
i
l

6

Innføringen av Sharia-loven var knyttet til
store forventninger om sosiale forbedringer.

«Gjennom flere år har Le Monde
diplomatique fremstått som en
unik, uvurderlig og pålitelig kilde
til gjennomborende og klarsynt
analyse og viktig informasjon
ellers ofte svært vanskelig å
finne. De nye internasjonale
utgavene er strålende nytt for
dem som vil forstå verden, for
ikke å snakke om dem som
gjennom konstruktiv handling
ønsker å forandre den til det
bedre.»

17

Vesten gir turisten en tilnærmet hellig status,
hvor han eller hun er unntatt fra det verdslige
hverdagslivet. Moderne pilegrimer?

FILOSOFI: Om franske CERFI

18

Siste artikkel i vår serie om det franske intellektuelle forskningsmiljøet på 70-tallet.

MEDIA: Møkkagravere

Noam Chomsky
Professor ved Massachusetts
Institute of Technology, USA

20

Det er lenge siden amerikansk presse anså det
som sin plikt å avsløre korrupsjon, maktkonsentrasjon og utnytting.

INTERNETT: Weblog-bølge

21

Internettentusiaster verden over har takket
være Weblogs ofte kommet på sporet av informasjon som de store mediene har holdt skjult.

FILOSOFI: Økonomi - menneske 22
Pøbelen er som økonomen som ikke forstår at
kostnadene kan knyttes vilje og livsrikdom.
Gabriele Nagel, Milky Way 1

MÅNEDENS BØKER
Den samme trenden i retning av å gjøre hver
enkelt til sitt eget styringsobjekt kan spores i
en rekke forskjellige diskurser, og må derfor
sies å være karakteristisk for Norge anno 2003.
På 1960-tallet, i sommerferiene på Tregde
utenfor Mandal, kjøpte man det man trengte i
en landhandel. På baksiden av disken sto det
en mann i hvit frakk og fant frem alt vi pekte
på eller spurte om. På 1970-tallet var en av oss

som åttendeklassing utplassert i en liten selvbetjeningsforretning på Røa. Langs veggene
sto det et slag eller to av hver vare, i frukt- og
grønnsaksdisken lå det salathoder, gulrøtter,
tomater, agurker, epler og appelsiner og et par
ting til som kundene kunne plukke fra.
Utvalget var blitt større, men det var ingen
fortsettelse side 2

23

George Monbiot: The Age of Consent.
Arundhati Roy: War Talk. Antologien Pax
Poeta. The Best Democracy Money Can Buy.
An Anti-capitalist manifesto. Ny bok om
kvinneleg omskjæring, m.m.

FOTBALL: En kannibalindustri 24
OVERVÅKING:

Av Ignacio Ramonet

24

Opptakten til Irakkrigen:

Et demokrati uten spilleregler
Bush og hans kampfeller utviste en
usedvanlig forakt for demokratiske
prinsipper under forberedelsene til
krigen i Irak og korstoget for
«demokrati» i Midtøsten. En forakt de også krevde av alle potensielle allierte.

September 2002 var preget av to svært viktige
hendelser som hang tett sammen. Historiens
mektigste stat innførte en ny nasjonal sikkerhetsstrategi for å sikre seg permanent globalt
hegemoni. Enhver utfordring ville bli møtt
med makt, et middel USA behersker i enestående grad. Samtidig lød krigstrommene for å
mobilisere befolkningen til støtte for invasjon
av Irak. Og kongressvalgkampen ble innledet.
D
k ll
j
B h d i it j

å danne en verdensorden der USA har kontrollen», en «polarisert verden» der «ingen stat
eller koalisjon noen gang kan utfordre USA»
som «global leder, beskytter og håndhever».1
Denne linjen er farlig selv for USA, advarte
artikkelforfatteren, og samstemte med mange
andre deltakere i debatten om utenrikspolitikken.
Det som skal «beskyttes», er USAs makt og
d i t
l d t
t
ikk

«...hvis man venner seg til
at verden består av mer enn
Norge, Storbritannia og USA,
så vil man se at Le Monde
diplomatique jo faktisk er en
av verdens beste aviser.»
Bjørn Gabrielsen
Dagens Næringsliv

Ønsker du tilsendt et prøveeksemplar av Le Monde diplomatique?
Skriv inn din adresse på www.diplomatique.net
Årsabonnement koster 380 kroner
Månedsavisen er også å få i løssalg i Narvesen.
Le Monde diplomatique kommer ut på 21 språk. Opplaget er 1.5 million solgte eksemplarer.
www.diplomatique.net
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Tekst Unni Skoglund

Bygg miljøvennlig
Miljøvennlige hytter og hus bygget
i halm begynner å bli relativt vanlige her til lands.
En annen mulighet for å bygge miljøvennlig
er Holz100, en byggmetode med patent fra
Østerrike, hvor det verken benyttes spiker,
lim eller kjemisk impregnering.
I stedet lages vegger i heltre hvor trelast legges lagvis, vertikalt, horisontalt og
diagonalt. Sammenbindingen av delene
skjer med treplugger med ekstremt lav
fuktighet (fem - sju prosent). Elementene
holder tolv – fjorten prosent, og når pluggene tar opp i seg fuktighet fra elementene, utvider de seg og blir sittende så godt
at lagene føyer seg sammen til massive
elementer.
Høykvalitetstrevirke brukes i den synlige delen av elementene, mens de indre
delene kan bestå av en stor andel lavkvalitets tømmer. Skjøtene mellom elementene tettes med et tynt lag lin og det eneste
stedet hvor isolasjonsmaterialer brukes i et
visst omfang er i takkonstruksjonen, der det

benyttes resirkulert papir, såkalt isoﬁber.
I tillegg til å lagre varme, binder og gir
de massive treveggene fuktighet. Dette gir
mindre temperatursvingninger og stabil
luftfuktighet som igjen gir et godt og sunt
inneklima. Godt isolerende er de også. En
vegg på 32 cm tykkelse med en 22 mm
treﬁberplate som vindsperre har en u-verdi
på ca 0,22.
Miljøvennlige bygg består av sunne
materialer som ikke avgir stoffer som er
skadelige for deg som skal bo i huset –
eller for de som bygger eller produserer

byggematerialene. Braskereidfoss-bedriften Holz100 Norge ble etablert i juli 2002
og har levert hus til forsvaret i form av
kontorbygg og et trappehus i heltre i Rena
Leir, men bolighus kan beskues både i
Solør og Hurdal økologiske landsby.
Vil du vite mer om Holz Norge kan du
sjekke ut nettsiden:
www.holz100norge.com eller ringe
bedriften på tlf: 62 42 98 80. For informasjon om halmhus kontakt Norsk Jord
og Halmbyggerforening: tlf. 64 95 07 07

foto: unni skoglund

Besøk en økologisk hage
Søndag 24. august åpner åtti
økologiske hager mellom
Troms og Lindesnes, sine porter for å bli beundret og for å
gi deg inspirasjon. Det er
OIKOS Økologiske Landslag
som står for arrangementet.
Åpen økologisk hage gir deg
en spennende mulighet til å få
innblikk i andres hagegleder,
hagestrev og planer. Her kan
du hente idéer om plantevalg, kompostering, gjødsling og stell av jord
og planter. Hagene har mange ulike størrelser og utgaver, og har forskjellige ambisjonsnivå. Felles for dem alle er at de drives i størst mulig
samspill med naturens kretsløp, uten kunstgjødsel og sprøytemidler. –
Noen steder ﬁnnes det aktive miljøer og mange økohager, inspirasjonen ser ut til å spre seg over hagegjerdene og knytter naboer sammen
i en felles entusiasme over hva de får til å spire og gro, sier Elin Tyse i
arbeidsgruppa for Åpen økologisk hage. Er du på ferietur i Norge den
aktuelle helgen, så pass på å legge inn et besøk hos en eller ﬂere av
hagene som ligger langt hjemmefra.
Følg med i dagspressen for å se listen over hagene! Du ﬁnner dem
også på internett på adressen www.oikos.no/aapenhag. Oversikt over
åpne økologiske hager kan også bestilles på telefon 22 69 05 26.

Økologisk vin
En lett og fruktig en med strågul farge, eller en
kraftig en med smak av eikefat? Utvalget av vin
som er produsert av vindruer dyrket uten bruk av
sprøytemidler og
kunstgjødsel, blir
stadig større. Nå
tilbyr Vinmonopolet både hvitvin, rødvin, rosévin og musserende vin som er
Debio-godkjent som
økologiske. Du kan velge
mellom tjueén forskjellige viner i
prisklassen 90 til 315 kroner
ﬂasken. Foreløpig er ikke de økologiske vinene i basisutvalget,
men noen utsalgssteder har likevel økologisk vin i sine hyller, og
det som ikke ﬁnnes der kan
bestilles.

Lag dine egne delikatesser
Vill mat er miljøvennlig mat og akkurat nå
bugner naturen av bær, urter og sopp som
venter på å bli plukket. Hjemmelaget bringebærkompott, te av markjordbærblader,
selvplukkede kantareller eller blåbærlikør?
Naturen byr på en mengde gastronomiske
godbiter i tillegg til gode opplevelser.
Selvplukkede urter kan brukes til supper og stuinger, te, naturmedisin, krydderbrennevin og mye mer. Bær og frukt kan bli
syltetøy og deilige desserter, brukes i eddik
eller brygges alkoholholdige drikker på.
Sopp gjør seg glimrende i sauser eller som
ingrediens i både vegetar- og kjøttretter.
Vær imidlertid bevisst på at det du
plukker er spiselig. Urtebøker, soppguider
samt kokebøker med gode tips til bruk av
bær og nyttevekster, kan du låne på biblioteket eller kjøpe i en bokhandel. Se også
nettstedet: http://www.nyttevekstforeningen.no/ for tips og råd. God tur!vekstforeningen.no/ for tips og råd. God tur!

internett-tipset

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

Lag din egen maling
På nettsidene til det danske
«Center til bevarelse av håndværk» ﬁnner du oppskrifter på
hvordan du kan lage din egen
miljøvennlige maling. Det kan
gjøres billig, noenlunde enkelt og
garantert giftfritt. Her ﬁnner du
oppskrifter på maling både til
utendørs og innendørs bruk. Hva
som er riktig konsistens, tørketid,
holdbarhet og hvordan du kan
legge til farge på malingen, er
grundig forklart. Klikk deg inn på:
www.raadvad.dk/old/1_0/1_5_1
.html og mal i vei.

www.raadvad.dk/old/1_0/1_5_1.html
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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.

Tittel:

alt for å oppdage, igjen og igjen, at endene
ikke har mulighet til å møtes. Dette er historien om de som går med sosiale tyggegummiklyser under sålene, om de som tjener syv
dollar i timen, som lever fra hånden til munnen og som ikke har krefter nok til å skrike
opp i protest. En viktig, modig og velskreven
odyssé gjennom den amerikanske arbeiderklassen.

Joakim Hammerlin

Kjøpt og underbetalt
Forfatter: Barbara Ehrenreich
Forlag: Oktober, 2003

luftboble i samfunnsrommet, inntil alt er
mettet og gjennomkapitalisert. Dette er K.
Oftings verden – en kjøpmann av den
gamle skolen som har blitt overskyllet av
kapitalﬂytens strøm og kaver for å unngå å
drukne i kreditorenes og pengeinnkrevernes
konkurskrav. Boken er formet som en forsvarstale i en rettssak, et hatsk monologformet oppgjør med et samfunn som har redusert livet til det ”å plyndre eller å bli utplyndret”. Slå Kafkas prosess sammen med fallet til Camus’ og du får grunntonen
Sæterbakken har valgt for ”Kapital” – en
bok som bekrefter den repolitiserende bølgen som nå/igjen skyller over den litterære
arena.

krete eksempler. De viser blant annet hvordan bistanden har vært preget av endringer i
det norske samfunnet, hvordan motstridende
målsetninger etter hvert gjorde seg gjeldende og hvordan hjelpearbeid har pågått parallelt med arbeid for egne nasjonale interesser.
Verket gir på denne måten god bakgrunn –
og perspektiver som kan belyse de dilemmaer som preger norsk bistand i dag.

Margunn Grønn

Joakim Hammerlin

Ny-fattigdom i USA
Forfatter og skribent Barbara Ehrenreich
bestemte seg for å bryte ut av sin trygge og
bekvemme middelklassetilværelse for å bevege seg på den andre siden av det amerikanske drømmespeilet. Dette er lavinntektsverdenen, bestående av Wall-Mart, diners og
drive-in-hotels – livspremisset for en stadig
større del av den amerikanske befolkningen.
Årsoppholdet resulterte i to ting: et
antropologisk sjokk og boken ”Kjøpt og
underbetalt – om (ikke) å klare seg i Amerika”. Forkledd som servitrise, vaskekone,
hjelpepleier og butikkmedarbeider utsetter
Ehrenreich seg for sekstentimers arbeidsdager i fornedrelse, respektløshet og mistro, –

Debatt:
Møte med en bøffel
tekst og foto TROND WORMSTRAND

Jeg står undrende, litt skremt. Jeg kjenner
meg ikke igjen. Skogen min er borte. I løpet
av to dager er et syngende sus brakt til taushet. Favorittstien min gikk gjennom her. Nå
skrever jeg over tømmerstokker og dynger
med granbar. Det lukter jul i mars.
I kveld kjøres skogen bort. En Mercedes
Benz Buffalo frakter den ut til sagbruk, snekker og cellulosefabrikk. Kjøretøyet vugger veldig og vemmelig gjennom terrenget. Enorme
hjul lager to elveleier der gjørme fosser.
Bøffelen stanser når den ser meg. En
dør går opp, et stigtrinn går ned, og ut kommer en blid mann. Han må ha sett at munnvikene mine vender nedover. Før jeg rekker
å si noe, beklager han ramponeringen av

Norsk bistand gjennom
femti år

Tittel: Kapital
Forfatter: Stig Sæterbakken
Forlag: Cappelen

Naar vi røde vaagner…
Kapitalen er som vann – en elv som strømmer i alt, som trenger inn i og fyller hver

skogen. Han har lagt merke til at det gikk
både sti og løype gjennom her. Men han ber
meg se det fra hans side: Han har investert
to millioner kroner i kjøretøyet sitt og er
nødt til å stå på. Bare vedlikehold av hjulene koster ham hundretusen i året.
”Noen trives best når de ser seg om i
vrede”, forklarer en professor meg i Aftenposten to dager etterpå, og har mindre forståelse for tristheten min enn mannen i bøffelen. Professoren føyer til: ”Dessverre er
det altfor mange som ergrer seg over foryngelseshugstene. Ofte er årsaken at de ikke
vet hva som skjer, eller at noen har fortalt
dem at ﬂatehugst ikke er godt naturvern, at
en flate i skogen er stygg, og at dette er
avskoging”. ”Foryngelse er våronn, ikke
avskoging”, slår han fast.
Jo, jeg ser meg om i vrede – en slags
trist, resignert vrede. Det gjør vondt når skogen min ligger nede for telling og er blitt til
kubikkmeter. Men jeg kan forsikre professoren om at jeg trives dårlig med vreden. Som

Endelig har det kommet et verk som gir en
utførlig og konkret historisk oversikt over
norsk bistand – fra da den norske offentlige
”utviklingshjelpen” ble startet med Indiafondet i 1952 og fram til i dag. Bokserien har
blitt til etter et initiativ fra Utenriksdepartementet, som i 1997 henvendte seg til Norges
forskningsråd med idéen. De ﬁre forfatterne
er alle engasjert etter åpen utlysning, og har
til sammen gjort en grundig jobb i å dokumentere ulike sider ved norsk bistand slik den
har utviklet seg gjennom de siste femti år. De
tre bøkene er rike på illustrasjoner og kon-

Tittel: Norsk Utviklingshjelps historie, tre bind
Forfattere: Jarle Simensen, Arild Engelsen Ruud, Frode Liland og Kirsten
Aalsaker Kjerland
Forlag: Fagbokforlaget

folk flest trives jeg best når jeg er glad. Og
jeg er ikke glad når hugstmaskiner driver
”våronn”. ”Noen” behøver ikke å fortelle

meg at en hugstflate er stygg, jeg ser det
selv. I tillegg er hugstﬂaten fattig på opplevelser. ”Det er unormalt og trist at naturvernet er blitt så fokusert på gamle, syke, råtne
eller døende trær, og at de nærmest hater
foryngelsesfasen og ungskogen”, fortsetter
professoren. Hater foryngelsesfasen? Nei,
da. Men skogen har som kjent klart å forynge seg selv i millioner av år før motorsagene gaulet i liene.
Professoren i Aftenposten har liten
grunn til å klage. I dag kan skogeierne drive
”våronn” i 99 prosent av landets produktive skoger. Mange tiårs kamp for skogsvern
har ført til fredning av én fattige prosent.
Jeg mener skogeierne må få lov til å bruke
hugstmaskinene sine på hele nitti prosent
av Norges produktive skogareal. Den lille
rest, de ti prosent, bør stå i fred for øksesvingere. Stå i fred til å fødes, vokse, modnes og dø – uten maskiners hjelp – som den
mangfoldige organisme en skog er.
Det er forskjell på åker og skog.
F O L K E V E T T n r. 4 • 2003

37

8001_34-40

29.08.03

09:40

Side 38

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 29.9.

retrospektiv

Er du her?

Bo på landet?

Jeg: Jente/kvinne, passert 40 (ser yngre ut). Har godt
hode og varmt hjerte. Reﬂektert, uhøytidelig, akademiker. Røykfri. Er idealistisk, ansvarsfull. Liberalt/utradisjonelt kristent livssyn. Sammensatt. Følsom, kan være sårbar, litt kunstnersinn. Men også jordnær, selvstendig,
sterk. Trenger mye nærhet, men også tid alene. Glad i
erotikk og fysisk kontakt. God og konstruktiv dialog er
viktig. Har evne til å lytte, er åpen, ærlig og direkte, og
trenger det samme av en partner. Har aleneansvar for et
lite barn. Ikke ﬂyttbar. Interesser: mennesker,
skog/fjell/turer, hjemmekos, litteratur, jazz/viser/folk/klassisk musikk, miljøvern, samfunn. Søker: Mann ca. 38-48
år, barnekjær, humoristisk, ærlig, rolig, 100% trofast,
med sunn livsstil, ansvarsfølelse og vilje til å jobbe med
forholdet. Ikke TV-slave/fotballfrelst/arbeidsnarkoman.
Bosted: Oslo/Asker.

Jeg har et lite småbruk på Hadeland, med to hus og en
låve. Det ene huset, ca. 80m2 vil jeg gjerne leie ut til et
nevenyttig ungt eller litt eldre par, som eventuelt, men
ikke nødvendigvis kan hjelpe meg litt i huset og hagen.
Jeg er en pensjonert dame på 63 år.
Hyggelig om dere har barn. Skole og barnehage i
nærheten, butikk også.
Håper dere driver økologisk, det gjør jeg.
Stille og usjenert midt i skogen. Dere kan få et par
mål jord til eget bruk.
Og gjerne ha noen dyr på låven (ikke mange).
Enkel standard og rimelig leie.

Bm: «Den som intet våger…»

1981
19671987
1977
19781978
1972

Tlf: 61 32 11 44

Hus til leige

1979 De ﬁkk blomster

Så altfor ofte skjer det at ﬂyktninger blir mottatt med åpne armer
og blomster når de kommer hit til landet, for så å bli glemt
dagen etter.
«Onkel Lauritz» Johnson

«Flyktninger trenger både penger
og menneskelig varme»
Fra Folkevett nr 2/79

1981 Deja vu

Senterpartiet har vært i tilbakegang helt siden våren 1973. De
gylne, men intense EF-kampårene er fjerne. Det er et paradoks
at styrken som partiet hadde fått i disse årene, forsvant så å si
over natten.

«Sp-tilbakegangen selvforskyldt eller pådyttet»
Fra Folkevett nr. 1/81

på nedlagd småbruk ved Osterfjorden, 5 mil nord for
Bergen.

Tlf: 57 72 81 75

Hei alle damer

Barneklær

Jeg har en drøm, du er del i den! En rød/grønn nesten
pensjonert skjegget reservehippie som jobber litt alternativt vil treffe deg/dere for frihet, nærhet og kjærlig
glede.

Pent brukte barneklær str. 1 – 3 år (str. 86 – 98) ønskes
kjøpt. Dere sender til oss, vi betaler for klærne + porto.

Ring Anne / Lars på tlf. 78 92 95 80

Bm: «Ta kontakt!»

1990 Klarsynt

«– Og hvordan ser du for deg det fremtidige samfunnet?
– På den ene siden må det være et effektivt og vekstdyktig samfunn, basert på ny miljøteknologi. På den annen side
må folk gis anledning til å trekke seg tilbake og realisere seg
selv…»
Intervju med daværende stortingsrepresentant, nå konsulent Grete Knudsen

Fra Folkevett nr 2/90
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Nød og terror ble i landet.
Alt ble plyndret og besmittet.
men det siste egentlige:
menneskesinnet ﬁkk de ikke.
Nordahl Grieg
FRA DIKTET «KONGEN», 1942

