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Den internasjonale markedsøkonomien har beveget seg inn i en fase med forsterket konkurranse om produksjonsoppdrag mellom lavkostnadsland. Med industriarbeiderlønninger som i
mange tilfeller ligger tjue ganger høyere enn tilsvarende lønninger i mange utviklingsland er
Europa og USA i ferd med å spille seg ut på sidelinjen som produsentområder for særlig forbrukervarer som for eksempel leketøy, sko, klær og sport- og fritidsutstyr. Konkurransen om
oppdrag foregår i liten grad mellom Nord og Sør. Mer og mer slåss fabrikkene i lavkostnadslandene om kontrakter og produksjonsoppdrag fra Nord. I en tilspisset markedskonkurranse
presses lønningene mot bunnen og krav til helse, miljø og sikkerhet blir salderingsposter. –
Race to the bottom, kappløp mot bunnen, kaller globaliseringskritikerne denne prosessen.
Innenfor en konkurransestruktur av mobil internasjonal kapital, merkevareselskaper på
jakt etter billig produksjon og lavkostnadsland med et stort overskudd av billig arbeidskraft
og ofte fravær av styringsmekanismen og sterke uavhengige fagorganisasjoner, har det utviklet seg et arbeidsliv med grov utnyttelse av ansatte. Lønns- og arbeidsbetingelser som ligner
på det vi kjenner fra industriens barndom i Europa og USA lever i beste velgående i fattige
land. Taperne i denne brutale konkurransen er de aller fattigste arbeiderne som tvinges inn
i en kamp om usikre jobber og lønninger som ikke er til å leve av. Mens de store merkevareselskapene og deretter fabrikkeierne i de fattige landene, forsyner seg med solide biter av
kaka, overlates smulene til millioner av ufaglærte arbeidere som arbeider under uverdige forhold i fabrikkhaller og produksjonsanlegg.
Det er naivt å tro at det ikke ligger kalkulert handling og en klar makt- og proﬁtt agenda bak framveksten av de internasjonale markedsstrukturene og handelsbetingelsene. Ettertiden kan komme til å felle en kraftig dom over det tjueførste århundres nesten religiøse tro
på at handel og vareproduksjon kan foregå grenseløst og hemningsløst fritt; uten at det samtidig kan oppstår ny fattigdom, konﬂikter og sosial destabilisering. Det er forskjell på markedsøkonomi og markedsanarki.
Riktignok har den klart viktigste årsaken til å bekjempe fattigdommen i verden vært veksten i øst- og sørøst-Asia med Kina som den største bidragsyteren. Veksten i disse landene
har vært knyttet til økt økonomisk globalisering. Det er ikke dermed grunn til å akseptere
markedsøkonomiens utvekster og slagsidene som oppstår når den får opptre uten tilstrekkelige motkrefter. Utviklingen i retning av et mer og mer brutalt arbeidsliv i de fattige landene kan i siste rekke også undergrave legitimiteten til markedsøkonomien som system.

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør

foto: gueorgui pinkhassov/magnum photos

Markedsanarkiet

ILLUSTRASJONS-FOTO: Vi gjør oppmerksom på at personene på bildet og
de avfotograferte bedriftslokalene ikke
har sammenheng med forholdene som
er omtalt i brevsitatet eller artikkelteksten inne i bladet.
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tema merkeslavene
«Denne fabrikken er ikke så verst. Vi får tre
måltider om dagen og jobber skift på tolv
timer. På et åtte timers dagskift får vi
70 øre timen, og for kveldsskiftet
på ﬁre timer får vi en krone i timen….»
Xinfeng, arbeider i Guandongprovinsen i brev til sin tante.
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Livsmangfoldets kremmere tjener milliarder på levende og døde dyr. I Kathmandu
i Nepal ble en hel lastebillass med leopard-skinn beslaglagt. De 106 skinnene var
på vei til Tibet – trolig for å bli distribuert videre til andre land.
foto: knut-erik helle

Mangfoldets kremmere
Hundretusenvis av eksotiske fugler, de ﬂeste av dem fra Latin-Amerikas jungler, livner opp mange
hjem i Europa med sang og frodige farger. De er blant de få som har overlevd den grusomme og
lukrative internasjonale handelen med ville dyr.
tekst FRANCESCA COLOMBO / IPS

I hele Europa selges øgler, skilpadder, slanger, små apekatter og
fugler som kjæledyr. Og pynteting
lages av eksotiske fjær, skilpaddeskall og hvalbarder. I Asia blir leopardpels til vesker, den sjeldne tibetantilopen blir eksklusive sjal og
neshorn må bøte med livet for å
dekke etterspørselen etter et naturlig potensmiddel.
Junglene i Bolivia, Ecuador,
Colombia og Brasil, og andre sårbare økosystemer i Sentral-Amerika, Mexico, Argentina og Paraguay,
har blitt hovedkildene til handelen
med ville arter i Europa. LatinAmerika er hovedleverandør av
papegøyer, reptilskinn, python- og
boaslanger til Europa, og nest største leverandør av aper. Land i Afrika og Asia forsyner også verdensmarkedet med store mengder ville
dyr og planter.
6
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Den lovlige handelen med dyr
og planter er regulert gjennom den
internasjonale konvensjonen om
handel med artsmangfold (CITES).
Men man regner med at en tredel
av den årlige omsetningen på nesten 200 milliarder kroner foregår
ulovlig. Det gjør smugling av biologisk mangfold og truede arter til
verdens tredje største illegale bransje, etter narkotika og våpen.
– Det er enorm etterspørsel etter
ville dyr og planter i Europa, der
forskjellige arter er populære i ulike
land – alt etter moter og tradisjoner
hvert enkelt sted. I Italia er man for
eksempel veldig interessert i fugler
– og landet har alltid vært sterkt
involvert i denne handelen. Det
samme har Spania, Nederland og
Belgia, sier Massimiliano Rocco,
leder for miljøgruppa Trafﬁc International. De fokuserer spesielt på

handelen med ville dyr og planter.
Rundt 35.000 dyr importeres
for eksempel til Italia hvert år,
blant annet papegøyer, iguaner,
krokodiller, aper og edderkopper.
Ifølge miljøvernere kommer hvert
tredje dyr inn ulovlig. Handelen
genererer et overskudd på nesten
ﬁre milliarder kroner årlig. I Spania
er interessen for eksotiske arter så
stor at enkelte betaler opptil en syv
millioner kroner for en stor
Macaw-papegøye.
– Den ulovlige smuglingen av
fauna fra Latin-Amerika går ofte
gjennom Spania. Fra der blir de
ville artene eksportert til resten av
regionen, forteller Miguel Angel
Valladares, som er talsmann for
Verdens naturfond i Spania.
De ﬂeste dyrene kommer fra
Latin-Amerika. Mer enn 38 millioner ville dyr fanges årlig i Brasil.

Hele 90 prosent dør; enten under
selve fangsten eller under transport. Av de som overlever blir 40
prosent – eller halvannen millioner
dyr eksportert. Blant dem ﬁnnes
”de mest sjeldne og truede artene”,
ifølge Dener Giovanini, som er
koordinator i den brasilianske miljøorganisasjonen Det nasjonale
nettverket for kampen mot handel
med ville dyr (RENCTAS).
De lokale fangstmennene tjener
lite på handelen. En ara-papegøye
koster for eksempel rundt hundre
kroner i jungelen i Brasil, men kan
gå for 15.000 i Italia.
Det er ting som tyder på at handelen bare vokser. Mellom 1997 og
2000 utførte italiensk politi tusen
aksjoner og beslagla 150.000 dyr,
døde og levende, fra Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa. I 2002
ble 206.828 dyr og planter som
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skulle selges illegalt beslaglagt av
myndighetene i Mexico. Det er 110
ganger så mange som i 2001.
Smuglerne bruker samme fraktmetoder som de lovlige eksportørene: Fly og båt over Atlanteren. Men
de forfalsker tillatelser og blander
ulovlig «vare» med den lovlige for å
forvirre myndighetene.
– De sender for eksempel giftige slanger sammen med skilpadder, slik at ingen tør sjekke innholdet når det passerer tollen, sier
Ciro Troiano fra miljøverngruppen LAV.
Reisen mellom kontinentene er
ofte en forferdelig påkjenning for
dyrene. Fuglene får tapet igjen
nebbet, blir pakket inn eller dopet.
Noen får ødelagt øynene så de ikke
skal begynne å synge når de ser lys.
– Mellom 30 og 60 prosent dør
under transporten, sier Giovanni
Guadagna fra LAV.
Smuglingen har blitt et komplekst problem på grunn av at internasjonale smugler-maﬁaer og narkotikakarteller fra Latin-Amerika,
Asia og Europa også er involvert i
handelen med ville dyr. I Mexico
har ﬂere narkotika-baroner vært
involvert i ulovlig handel med
eksotiske arter. Flere zoologiske
hager har fremdeles en del av de 70
artene som ble funnet i 1973 på
landstedet til narkotikabaronen
Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Handel med truede ville dyr og
planter er ulovlig i de aller ﬂeste
land. Men strafferammene er lave.
– Blir noen arrestert i Brasil,
betaler han 100 dollar i kausjon og
blir sluppet fri. Straffen er ofte
samfunnstjeneste, forteller Guadagna. 17 ble dømt for dyresmugling i Mexico i 2002. De betalte
bøter på til sammen ﬁre millioner
kroner. I Spania er straffen maksimalt fem år i fengsel, og i Italia
bare to år – men hvis påtalemyndighetene kan bevise at det er forbindelser til maﬁaen kan straffen
bli tolv år. Norge har en strafferamme på ti år for arter som
omfattes av konvensjonen om
handel med truede arter.
– Handelen er generelt akseptert av samfunnet, og det betyr at
de som smugler ikke blir straffeforfulgt på samme måte som narkotika- og våpensmuglere, sier
Oscar Moctezuma fra den mexicanske organisasjonen Naturaleza.
◆

Seier i jungelen
Etter å ha kjempet i 18 år for å få
avgrenset et eget hjemland i Amazonas
kan Deni-indianerne nå endelig feire full
seier. Myndighetene i Brasil har satt av til
sammen tre og en halv millioner hektar til
2.400 skog-indianere og en liten urfolksgruppe kalt Hi-mariman. Her vil de få eksklusiv rett til ressursene i skogen. Å gi skog
til jungelens urfolk har vist seg å være en
effektiv måte å hindre ulovlig hogst og
andre inngrep i Amazonas.
I 2001 aksjonerte indianerne ved å
avgrense jungelen de mente tilhørte dem
selv, og kjempet blant annet mot et malaysisk tømmerselskap som ville felle skog i de
tradisjonelle områdene deres. Etter forhandlinger har myndighetene i Brasil nå satt de
endelige grensene for Deni-folkets hjemland.

Kilde: Greenpeace

avlinger oversvømmes og ﬂom forurensing
av drikkevann. Tap av avlinger bidrar til økt
feil- og underernæring. Innen år 2020 forventer forskerne at dødstallene vil dobles på
grunn av forskjellige sideeffekter av klimaforandringer.

Kilde: Reuters

Kilde: Bergens Tidende

Drivhuseffekten tar allerede tusenvis av menneskeliv hvert år, ifølge
forskere. Det vil bli verre jo varmere det blir.

Unik turgaid
Deni-indianerne som lever mellom
elvene Purus og Juruá i Amazonas
har vunnet kampen for å få myndighetene til å avgrense deres
hjemland i Amazonas.
Foto: Flavio Cannalonga / Greenpeace)

Tredobler naturvernet
Madagaskar, et av verdens fattigste land,
har nylig forpliktet seg til å tredoble størrelsen på sine verneområder. Med 50.000 nye
kvadratkilometer er to tredjedeler av øyas
skoger vernet. Det tilsvarer et areal som er
15 ganger større enn Hardangervidda
nasjonalpark. Initiativet vil bety mye for øystatens enestående biologiske mangfold.
Madagaskar har 10.000 blomsterplanter og
et av de høyeste antall primater noe land
kan vise til. Åtti prosent av dyre- og planteartene på øya ﬁnnes utelukkende her.

neskeskapt, og det er nettopp ved polene en
først ser resultatet av den globale oppvarmingen. Golfstrømmen vil bli redusert med
omkring 30 prosent over de neste 40 til 50
årene, mener forskerne. Noen ny istid blir det
imidlertid ikke, fordi drivhuseffekten vil fremdeles sørge for varme somre, men vintrene
blir ville og våte.

Hvis du har lurt på hvor du ﬁnner urskogen
med suset fra villmarken nærmest der du
bor, hvor elgen tråkker og annen naturinformasjon til opplevelsesrike turer i friluft, har
Direktoratet for naturforvaltning et enestående tilbud: Gjennom interaktive kart på
internett kan man nå ﬁnne all mulig naturog miljøinformasjon. Verdifulle kulturområder, verneområder, naturtyper, dyretråkk og
mye mer er det mulig for brukeren å få inn
på kartene. God tur!

Direktoratet for naturforvaltning
(DN) har laget en gullgruve for
kravstore turentusiaster.

Isbjørnen kan få det riktig kjipt
hvis forskerne har rett i at isen de
avhenger vil være borte om 100 år.
foto: Reuters

Reservater mangler milliarder
Globalt mangler omkring 17 milliarder kroner for å bevare verdens fredede naturområder. Skal nye områder kjøpes opp og reddes fra ødeleggelse trengs det ytterligere
160 milliarder over de neste ti årene. Det er
fattige land i Sør som sliter med de største
hullene i sine verne-budsjetter, hvor bare en
syvendedel av verdens samlede utgifter til
bevaring av naturen brukes. Alt i alt brukes
det årlig omkring 50 milliarder kroner på
naturreservater og naturparker globalt. Det
tallet må stige med en tredjedel bare for å
bevare eksisterende areal av vernede naturområder i verden, ifølge et internasjonalt
panel av økonomer, forskere, regjeringsrepresentanter og nasjonalpark-administratorer.

Kilde: Berlingske Tidende

Kilde: WWF

Dødelig oppvarming

Isfri nordpol

Drivhuseffekten tar omkring 160.000 menneskeliv i året, ifølge en studie laget av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Skolen for
hygiene og tropisk medisin i London. Det er
bi-effektene av den globale oppvarmingen
som gjør spesielt barn i fattige land sårbare,
fordi kjente sykdommer som foreksempel
malaria forandrer karakter og utbredelse
sammen med bare små temperatur-forandringer. Et varmere klima fører også til at

Nordpolen kan være isfri om hundre år, ifølge et internasjonalt forskerteam ledet av Ola
Johannessen ved Nansensenteret i Bergen.
Denne sommeren var det omkring en million kvadratkilometer mindre is i området
rundt Nordpolen sammenlignet med sommeren i 1978.Temperaturen i Arktis har gått
opp med to grader og isdekket forsvinner nå
med rundt tre prosent hvert år. Ifølge Johannessen er den kraftige oppvarmingen men-

Pengemangelen for å opprettholde
nasjonalparkene i verden er
enorm, spesielt i Sør, som her i
Nepal der de sliter med å ta vare
på neshorn. Foto: Knut-Erik Helle
F O L K E V E T T n r. 5 • 2003
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Mekonnen Germiso
er forskningskoordinator i
Framtiden i våre
hender.

Framtidens framdrift
De aller fleste er enige om at
framtidsbilen ikke kommer til å gå
på bensin. Det kommer stadig nye
forslag til hvordan vi kan drive bilene våre billigere og mer miljøvennlig. Men hvor nyskapende er egentlig disse? Trodde du for eksempel at
elbiler var noe nytt? Eller at hybridbilen var en revolusjon? Tro om
igjen. De første elbilene kom i 1834,
lenge før noen hadde tenkt tanken
”bensinstasjon”. Elbilen konkurrerte med den kullfyrte dampbilen
fram til 1890-tallet. Det tiåret kom
forbrenningsmotoren. Et tiår med
hard kamp om bilmarkedet mellom
damp-, el- og forbrenningsmotoren
fulgte. De første hybridbilene – med
både bensin og elektrisk motor ble
laget i samme tidsrom. De var praktiske, siden man i motsetning til
bensinbilen slapp å sveive dem i
gang.
Vi vet hvordan det gikk. I dag er det
ikke så mange som kjenner til histo8
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rien bak Rudolf Diesel, eller kompanjongene Daimler og Benz, men
navnene har blitt velkjente hverdagsuttrykk. Først forsvant dampbilen,
så elbilen, og i hybridbilene ble
elmotoren ganske snart forvist til
birollen som startmotor.
Hva skjedde? Hvorfor vant forbrenningsmotoren, også kalt eksplosjonsmotoren, og gjorde at bygatene
anno 2003 er så fulle av støy? Både
dampmotoren og elmotoren var
langt mer stillegående, og elmotoren forurenset heller ikke luften.
Svaret ligger i drivstoffet, i nøkkelordene pris og tilgjengelighet. Kull
ﬁkk man for så vidt overalt, men
dampbilen brukte så mye at det
både ble dyrt og upraktisk. Elbilen
var bra nok den, sammenlignet med
datidens bensinbiler, men på slutten
av 1800-tallet fantes det slett ikke
mange stikkontakter, og strømmen
var dobbelt så dyr som bensinen.

Det var ikke opplagt at fossil energi
skulle bli løsningen på drivstoffspørsmålet. Dieselmotoren kunne i
prinsippet kjøre på det meste,
inkludert kullstøv om nødvendig,
men ﬂytende drivstoff var mest
praktisk. Rudolf Diesel valgte jordnøttolje på tanken da han først
demonstrerte oppﬁnnelsen. Henry
Fords første bil gikk på etanol, også
kjent som vanlig sprit. Da han begynte å masseprodusere T-Forden,
mente han etanol ville bli det mest
populære drivstoffalternativet. Selv
for Henry Ford var det vanskelig å få
rett i alle spådommer.
Forbrenningsmotoren basert på
bensin og diesel har nesten fått hundre års forsprang på andre teknologier, men vil møte veggen før eller
senere. For tiden er det økte miljøkrav som er bensinmotorens argeste
motstander. Gamle ideer tas fram
igjen. Siden sist elbilen rullet på
veiene har det blitt ﬂere stikkontak-

ter, og langt billigere å fylle batteriet
enn bensintanken. I Norge produseres det for tiden ikke mindre
enn to elbilmerker – Think og
Kewet. På verdensbasis regner Toyota med å selge et sekssifret antall av
sin miljøvennlige bensin-elektriske
hybrid de nærmeste årene, og sannelig er det ikke noen som utvikler
moderne dampmotorer også –
tilnærmet lydløse, med bedre drivstofføkonomi og lavere utslipp enn
bensinmotoren har i dag. I Brasil
har man realisert Henry Fords spådom om den etanoldrevne bilen, og
fyller tanken på svært mange av landets biler med sprit laget av sukkerrør. Rudolf Diesels jordnøttolje er
blitt til rafﬁnert planteolje under
navnet Biodiesel. I Skandinavia produseres den av rapsolje, i andre land
også av frityrolje samlet inn fra
restauranter og gatekjøkken.
Et alternativ til den batteridrevne
elbilen er å lagre energi i form av
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«Forbrenningsmotoren basert på bensin og diesel har nesten
av
Steinar Lem

fått hundre års forsprang på andre teknologier,
men vil møte veggen før eller senere.»

komprimert luft. Oppﬁnneren Guy
Négre har tidligere jobbet i ﬂyindustrien og med Formel 1-biler. Hans
”Air car” ﬁnnes både som bybil som
går 200 kilometer på en lufttank
som koster 15 kroner å fylle, og som
bensin-luft hybrid med langt større
rekkevidde.
Mange gode og framtidsrettede løsninger her. Men ingen energikilder
er problemfrie. Raps og sukkerrør
gir drivstoff uten særlig drivhuseffekt, men vi blir stadig ﬂere mennesker på jorda, og alle trenger mat.
Det er ikke nok ledige arealer på
jorda til å dyrke drivstoff til alle
bilene. Elbilen er ganske populær i
Norge, men det vil ikke bli brukt
særlig med penger på å utvikle bedre
elbiler så lenge man vet at i de ﬂeste
land utenom Norge produseres
strømmen av kull- gass- eller atomkraft. Luftbilen har større rekkevidde og går fortere å «lade» enn elbilen, men pumpa som fyller lufttanken drives av strøm den også.
Hybridbilen halverer bensinforbruket, og dermed også utslippene
sammenlignet med en vanlig bil,
men den går fortsatt på fossil energi,
som vi må mer enn halvere bruken
av om vi skal bli bærekraftige.
Vi trenger noe helt nytt. Noe som er
billig, varig og ikke forurenser.
Finnes det? På 1950-tallet var Ford
ute og spådde igjen. Ford Nucleon
skulle bli en atomdrevet bil som
kunne gå 8000 kilometer på en
uranpakke. Man måtte faktisk bytte
dekk oftere enn man trengte å fylle
tanken. Bilen ble aldri satt i produksjon. Den hadde nok blitt noe dyr,
og jeg ville ikke vært brannmann
som skulle rydde opp etter en bilulykke med en bil med egen atomreaktor. Forresten er det aldri så galt
at det ikke er godt for noe. I Norge
ville bilen blitt fullstendig avgiftsfri.
Med all blyisoleringen ville den
garantert veid mer enn 7,5 tonn, og
dermed blitt registrert som lastebil
med raus næringslivsrabatt fra staten. Vel vel.

Hydrogen ser ut til å være det store
nå om dagen. USA og EU kappes
om å bevilge mest til utvikling av
hydrogenteknologi. Stillegående,
energieffektive, rene og ikke minst
teknologisk avanserte, virker hydrogenbiler forlokkende på politikere
og næringslivsledere. Det må liksom
være høyteknologisk for å være
framtidsrettet. At noe er enkelt, billig og fungerer, appellerer sjelden til
maktmennesker. Det taler mot Guy
Négres trykkluftdrevne bil.
Så hva blir framtidens drivstoff? Har
jeg bedre forutsetninger for å spå
enn Henry Ford? Tvilsomt. Jeg kan
bare følge to prinsipper: Pris og
tilgjengelighet. Det er ikke nok biodrivstoff til alle biler, så i seg selv blir
det ingen slager. Men ved at myndighetene krever at det skal blandes
inn i all vanlig bensin og diesel, blir
det plutselig tilgjengelig for alle.
Hydrogen er relativt billig å produsere - fullt ut konkurransedyktig
med bensin. Men lagringsteknologi
og brenselceller er foreløpig på et
ganske tidlig stadium, og derfor
ganske dyre. Den store bøygen er å
bygge et fungerende distribusjonsnett for hydrogen. Hvordan nå
hydrogensamfunnet? Bare ved å
gjøre hydrogenet billigere og mer
tilgjengelig enn bensinen.
Hvorfor er politikerne så opphengt i
tekniske detaljer? Er det ikke hva
bilene fører til av nytte og ulemper
som er interessant? Dersom politikerne i stedet for å diskutere oktan tall,
katalysatorer og hydrogenlagring
stilte skikkelige utslippskrav, ville
mye løse seg selv. Gi ingeniørene en
oppgave, og de løser den. Det er det
de er til for. Politikerne må være
ingeniørenes oppdragsgivere, ikke
omvendt. Hadde avgiftene og utslippskravene vært riktige, hadde vi i
dag tenkt på jordnøttbønder, ikke
boreplattformer, når noen nevnte
Rudolf Diesels etternavn.
◆

Valgets kval
Er det noen nå som husker hva høstens valgkamp dreide seg om? Tja.
Kristin Halvorsen hamret iallfall fast at det viktigste i Norge som vanlig
er at skoorn må bli enda bedre. (Og litt skattelettelser.) Høyre: Skolen
må bli enda bedre. (Og betydelige skattelettelser.) Frp: Kraftige skatteog avgiftslettelser - og dermed bedre skole, bedre helsevesen, bedre
eldreomsorg. Venstre: ???. KrF: Mer verdier. (Som betyr at partiet godtar hva som helst bare Bondevik forblir statsminister.) Sp: Kommunene
må få ødelegge enda mer natur og utrydde enda ﬂere arter. Ap: Alt
dette - bare Bondevik lover å sitte i to år til.
KrFUs leder oppsummerte i Dagsnytt valgkampen slik: – KrF har
vært for lite ﬂinke til å tenke nytt og tenke framover, og ikke fått godt
nok fram det verdifulle i KrFs tradisjon og vært for defensive og for
opptatt av å forsvare seg selv.
Kanskje alle partier har vært for lite ﬂinke til å tenke framover og
bakover og til siden?

Oss massemordere imellom
Steffen R.M. Sørum, forfatter og tidligere redaktør, skriver kronikk i
Dagbladet for «helt klart» å forsvare terrorismen - som egentlig er frigjøringskamp. «911 er dagen Mikke Mus begynte å blø. Dette er et frihetssymbol på lik linje med stormingen av Vinterpalasset.»
Stormingen av Vinterpalasset var starten på en revolusjon som
kuliminerte med Stalin, og kanskje kostet 30 millioner menneskeliv.
Friheten har sin pris. Vi kan altså gå vanskelige, frie tider i møte - hvis
Steffen R.M. Sørum får en avgjørende innvirkning på historiens gang.
Ved den siste forutsetningen hersker foreløpig en smule usikkerhet.

Skogens katastrofer
Trodde du at menneskene ødela verdens naturskoger? Pensjonert landbruksprofessor Ivar Samset kan i Nationen fortelle at: «En skog som er
overlatt til seg selv kan kollapse. Sykdommer og insektsangrep kan
herje med bestandene, og katastrofer i form av snøbrekk, sterk vind,
storm, skogbrann og andre katastrofer kan herje stygt med skogen.»
Når skogene ødelegger seg selv så katastrofalt er det sant nok et
mysterium at skogene har overlevd inntil Ivar Samset og moderne
skogbruk ﬁkk satt inn sin redningsaksjon. Nå rekker vi å hugge trærne og gi dem en hygienisk begravelse før skogens katastrofer knuser
dem så nådeløst.

Mann uten bremser
NTB forteller om en mann som ble tatt for fyllekjøring med go-ped.
«Mannen manglet også den såkalte mopedens kjennemerker, lys og
godkjente bremser». Mann med bremser? Lyder avgjort som noe man
bør ettermontere på Olje- og energiminister Einar Steensnæs.
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Den internasjonale markedsøkonomien har beveget seg inn i en ny fase – en rå og brutal
konkurranse mellom fattige lavkostnadsland om oppdrag fra rike vestlige merkevareselskaper og butikkjeder. I et galopperende kappløp mot bunnen er miljøet

nen

og unge kvinnelige industriarbeidere de store taperne.
tekst ARNE STORRØNNINGEN

Den vennlige Hongkong-kineseren som grytidlig om morgenen,
mykt utøver sin Tai Chi i parken
utenfor SAS-hotellet i Gøteborg, er
skarpere enn den milde fasaden kan
gi inntrykk av.
De siste 10 årene har Apo Leung,
direktør i Asia Monitor Research
Center (AMRC), rettet kritisk søkelys mot arbeidsforholdene i fabrikker og produksjonsanlegg i sør-øst
asiatiske lavkostnadsland. Han startet sin karriere som fabrikkarbeider
i Hongkongs elektronikkindustri og
ble gradvis fanget opp av arbeidet
som fagforeningsleder og aktivist.
Apo Leung er på skandinavia-besøk
for å delta på den svenske bokmessen og møte nordiske kolleger.
Asia Monitor Research Center er
en av de største truslene mot tusener
av virksomheter som kjøper eller
produserer varer i denne delen av
verden, hevdet det anerkjente britiske ﬁnanstidsskriftet The Econominst, om organisasjonen i Hongkong. Med seks heltidsansatte fra

beskjedne lokaler i den asiatiske
ﬁnansmetropolen, har Apo Leung
skapt sjokkbølger inn i de internasjonale merkevareselskapenes innerste sirkler.
Strategien til Asia Monitor Research Center går ut på å presse merkevareselskapene og produksjonsselskapene til å bedre arbeidsforhold.
– Å bryte kontrakter og forbindelser for å straffe verstingene er ofte
en dårlig løsning som i siste rekke
også rammer de ansatte og familiene deres, mener Apo Leung. Alternativet til boikott er å legge ulike former for press både på bedriftene og
alle de andre aktørene i leveransekjeden. Det var for eksempel tilfellet da
den internasjonale leketøysprodusenten Mattel ble tvunget til å gripe
inn og kreve bedre arbeidsforhold
ved fabrikken som blant annet produserte Barbie-dukken. Utgangspunktet var en kritisk rapport fra
Asia Monitor Research Center.

«Finanshaiene»
Apo Leung mener aktørene som
deltar i spillet om proﬁtt og andeler
i det internasjonale merkevaremarkedet kan deles i tre hovedkategorier:
Først de store ﬁnansaktørene
som sitter med pengesekkene. Dette
er nesten usynlige bakspillere som
har betydelig ﬁnansiell styrke og
som ofte har gode forbindelser til
regjeringer og andre maktstrukturer
i området. Det kan være banker, forsikringsselskaper eller andre former
for investorgrupper som har kapitalmengder som tilsvarer eller overgår mange små nasjonalstater. De
opererer ofte gjennom vikarierende
underselskaper og skaper uoversiktelige eierstrukturer med minst
mulig gjennomsiktighet. Disse aktørene er de farligste og mest kyniske,
hevder Apo Leung. De er utelukkende opptatt av fortjeneste og tallene i
regnskapenes bunnlinje. De er lite
interessert i produktkvalitet, arbeidsplasser, arbeidsbetingelser, eller å

En aktivist fra Filipinene presser seg
forbi to politimenn som prøver å løse
opp en demonstrasjon utenfor
Makati-kontoret til Shell i Manila.
De tre selskapene som leverer petroleums-produkter i landet har økt prisene, og protestantene mener dette
vil øke byrden på arbeidere og fattige
i urbane strøk.
Foto: Romeo Ranoco/Reuters

Tusenvis av migrant-arbeidere strømmer ut av togstasjonen i Guangzhou.
Ifølge lokale myndigheter er på det
meste 60.000 passasjerer innom
stasjonen hver dag.
Foto: China photo / Reuters)
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Kinesiske arbeidere i Shanghai. Flere millioner arbeidere mistet arbeidet under
SARS-epidemien, men forskerne mener Kina likevel vil holde arbeidsledigheten

under målet på 4.5 prosent i 2003. Nesten åtte millioner mennesker er registrert arbeidsledige i urbane områder i Kina. Foto: Claro Cortes / Reuters

begrense miljøbelastninger. Finansselskapene og den lille gruppen av
pengesterke enkeltinvestorer og
familier utøver sjeldent et overbyggende samfunnsansvar eller annen
form for ansvarlig helhetstekning.
Alt handler om å skape størst mulig
øyeblikksproﬁtt for aksjonærer og
eiere.

skapene var tvunget til å gjennomføre når de produserte i fabrikkene
hjemme, kan arbeiderne i lavkostnadslandene se langt etter. Helseslitasjen er enorm og forbruket av
unge arbeidere er stort.

Den taiwansk-eide skoprodusenten
Pou Chen er verdens største og har
over tohundretusen på lønningslisten. Går du rundt med sko av typen
Nike, Adidas, eller Timberland, er
det sannsynlig at de er laget her.

Gigantprodusenter
En tredje hovedgruppe er de
nasjonale selskapene som produserer på oppdrag fra merkevareeierne i

På det kinesiske fastlandet ﬁnnes
det mange eksempler på fabrikker
med titusener av ansatte. En skofabrikk i Guandong-provinsen i

Lukrative merkevarer
Den andre gruppen aktører er
eierne av de internasjonale merkevarene. Disse er i hovedsak
amerikanske eller europeiske, men
også i økende grad asiatiske. Merkevareselskapene produserer lite selv,
men beveger seg med stor hurtighet
mellom nasjonale produsenter som
konkurrerer om oppdrag og kontrakter. Merkevareselskapene stikker
av med hoveddelen av fortjenenesten. Den nasjonale fabrikken som
produser varene sitter igjen med
betydelig mindre proﬁtt – og den
lokale arbeideren med smulene –
hvis hun er heldig. For det er hun
som er taperen. Flertallet av de
ansatte i fabrikkene i de økonomiske
sonene i lavkostnadslandene er
unge kvinner, ofte under tjue år.
Arbeidet foregår stort sett på samlebånd. Det krever kjappe hender,
godt syn og evne til konsentrasjon.
Arbeidet er ofte helsefarlig. Vernetiltak som de vestlige merkevaresel12
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«Den internasjonale kapitalen er troløs. Med et tastetrykk
ﬂyttes milliardbeløp over landegrensene. Arbeidsplasser,
enkeltbedrifter og lokale økonomier betyr lite
i dette spillet» Apo Leung, direktør i Asia Monitor Research Center
vest. De er ofte under sør-øst asiatisk eierskap, støttet med kapital
fra Hongkong, Singapore, Taiwan
eller Sør Korea, og av og til i eierpartnerskap – såkalt join-venture –
med pengekolleger i vest. Disse selskapene er under kontinuerlig press
fra sine merkevarekunder, som
nådeløst ﬂytter produksjonen sin til
et annet sted – dersom andre frister
med lavere kostnader. I takt med at
de amerikanske og europeiske
merkevaregigantene har ﬂyttet produksjonen sin til land med lave
kostnader har det også vokst opp
gigantiske mellomleverandører.

Kina har over 40.000 ansatte og
spytter ut over en million par sko i
måneden. I Mexico, som er en av
Kinas hovedkonkurrenter for produksjon av klær og sko, har det
vokst opp en jungel av nye produksjonsbedrifter som sysselsetter unge
ufaglærte arbeidere langs grensen til
USA. Fra 1970 til 2000 økte antallet
meksikanske bedriftene som forsyner det internasjonale merkevaremarkedet – såkalte maquiladoras –
fra 120 til 3700 bedrifter.
De siste tre årene har imidlertid
så mange som 500 av bedriftene
blitt nedlagt. Konkurransefortrin-

net Mexico har hatt på grunn av den
nord-amerikanske frihandelsavtalen NAFTA, har gradvis skrumpet
inn i takt med liberaliseringen av
verdenshandelen og de taiwanske
og sør-koreanske bakmennene har
ﬂyttet produksjonen tilbake til Asia
igjen, først og fremst til Kina, som
kan friste med lavest lønninger.
Troløs kapital
– Den internasjonale kapitalen er
troløs. Med et tastetrykk ﬂyttes milliardbeløp over landegrensene.
Arbeidsplasser, enkeltbedrifter og
lokale økonomier betyr lite i dette
spillet, kommenterer Apo Leung.
I grensebedriftene i Mexico jobber det nå omkring en million arbeidere, mens det ved tilsvarende
fabrikker i den sør-kinesiske provinsen Guandong som konkurrerer i
samme marked ﬁnnes det rundt 12
millioner arbeidere. Tallene gir et
bilde av hvilken rolle Kina etter
hvert spiller som «verdens fabrikk».
Mange lavkostnadsland frykter
Kinas evne til å fange opp produksjon og oppdrag. – Kina «suger» jobber fra verdensmarkedet, hevder
ﬂere eksperter på internasjonal
økonomi.
I tillegg til store lokale produsentbedrifter ﬁnnes en jungel av
små lokale produsenter. Med i dette
bildet hører også hjemmeprodusen-
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Kinesiske arbeidere trøster hverandre under en sitt-ned-aksjon på en klesfabrikk i
Guangzhou. De protesterte for å få utbetalt lønningene som ble holdt tilbake av
fabrikken. Arbeidsløsheten stiger etter at Kina måtte gjennom reformer som følge
av medlemskapet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Foto: China photo /Reuters

Samlebånds-arbeidere setter sammen solpaneler for eksport til USA ved en
fabrikk i Shanghai. Foto: Claro Cortes / Reuters

tene – ofte kvinner eller grupper av
kvinner – som sitter hjemme og
arbeider på oppdrag fra mindre
lokale bedrifter. Dette gjelder særlig
enkel tekstilproduksjon, som ikke
krever avansert teknologi eller omfattende fasiliteter. Den såkalte uformelle sektoren med hjemmearbeidende tekstilarbeidere som er helt
fristilt fra innsyn og fagorganisering
øker stadig i omfang.

Livet på bunnen
I dette kappløpet mot bunnen er det
Kina som leder an kampen om å
kunne tilby de laveste lønningene
og den mest ﬂeksible arbeidskraften.
Hvert år skrelles nye millioner av
mennesker løs fra landsbygda. Mange
begir seg på vei til fabrikkene, byggeplassene og veianleggene i byene

Farlig konkurransemiks
– Det er innenfor denne konkurransestrukturen av mobil internasjonal kapital, manglende regelverk og styringsmekanismer, ekstrem
proﬁttorientering og overskudd av
fattig arbeidskraft at det har utviklet
seg en trend med grov utnyttelse av
ansatte. De påføres arbeids- og
miljøbelastninger som ligner på de
vi kjenner fra tidlig europeisk og
nord-amerikansk industrialisering.
– Det er en myte at konkurransen om produksjonsoppdrag går
mellom Nord og Sør, mener Apo
Leung. Konkurransen står mellom
verdens lavkostnadsland om å kapre
kontrakter.
Han får støtte av blant annet den
amerikanske systemkritikeren William Greider som hevder at den
internasjonale markedsøkonomien

har beveget seg inn i fase med økende konkurranse mellom fattige lavkostnadsland om produksjonsoppdrag for de ﬂernasjonale merkevareselskapene.
Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet fra 1999 viser at
minstelønnen ved skofabrikker i
USA i gjennomsnitt er tjue ganger

«Den internasjonale markedsøkonomien har beveget seg
inn i fase med økende og forsterket konkurranse
mellom fattige lavkostnadsland».
William Greider, amerikansk forfatter og systemkritiker.

høyere enn lønnsnivået ved tilsvarende fabrikker i Asia og SentralAmerika. Industriproduksjon i
Europa og USA er derfor nesten i
ferd med å fases helt ut.
I stedet har det utviklet seg til en
beinhard konkurranse fattige land i
mellom. Taperne er miljøet og den
fattigste delen av befolkningen i lavkostnadslandene. Vinnerne er først
og fremst merkevareselskapene, forbrukerne i den rike delen av verden
og den voksende middelklassen i landene som beveger seg i retning fra
utviklingsland til industrialiserte land.

ved kysten. Myndighetene selv oppgir at 130 millioner mennesker har
forlatt landbruket siden 1979. I dag
bor nesten 35 prosent av befolkningen i byer, mot bare 11 prosent
da Folkerepublikken ble etablert i
1949. Dette er bare begynnelsen.
Om noen få tiår tror landets befolkningseksperter at over halvparten av
kineserne vil være bymennesker.
Med en fortsatt årlig vekstrate på
omkring sju prosent tillater lederne
i Beijing å gni seg i hendene. Ledelsen i det kinesiske kommunistpartiet har kunnet hygge seg med mange
gode økonomiske resultater de siste

årene. En sterk vekst i Kinas handelsvirksomhet og en nedtur for
mange andre land, gjorde Kina til
verdens fjerde sterkeste handelsmakt i 2001. Den utenlandske kapitalen drysser fortsatt ned over Kina,
som allerede er den fremste produsenten av mange type varer.
I en rapport fra 2002 hevder den
franske ﬁnansorganisasjonen Paribas Peregrine at kineserne snart vil
overta rollen til Tyskland som verdens tredje største produsentland.
Et tegn på at det innenlandske
forbruket også skyter i været er at
landet i det siste har hoppet oppover på den internasjonale reklamestatistikken. I følge konsulentﬁrmaet AC Nielsen har Kina beveget seg
fra å være verdens tiende største
marked for reklame, til en plass
blant de fem største på mindre enn
tre år. Det kinesiske reklamemarkedet er nå på linje med Storbritannia
og Tyskland. Dersom veksten fortsetter i samme tempo tror AC Nielsen at Kina vil overta Japans rolle
som verden nest største marked for
salg av reklame innen utgangen av
dette tiåret. I følge AC Nielsen anser
nå mange merkevareselskaper Kina
som et av de ledende media og konsumentmarkeder i verden.
F O L K E V E T T n r. 5 • 2003
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«Samtidig som en region blir mer og mer velstående, blåser bedriftene en
lang marsj i de nasjonale retningslinjene om minstelønnsatser og dumper lønningene til bunns for å tiltrekke seg mer utenlandsk kapital».
Anita Chan, kinesisk professor og arbeidslivsforsker, Australia.

Migrant-arbeidere bærer eiendelene
sine på vei til togstasjonen i Wuhan,
hovedstaden i Hubei-provinsen. I
løpet av det siste tiåret har omkring
100 millioner mennesker forlatt
landsbygda i håp om bedre betalte
jobber i byene. Foto: China photo / Reuters

14
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Mange motsetninger
Den private sektoren er i sterk vekst
og utgjør i følge myndighetene 28
prosent av Kinas økonomi. I perioden fra 2001 til 2002 økte antallet
private arbeidsplasser med 3.6 millioner til totalt 36.6 millioner.
Kinas utvikling er full av motsetninger. Enkle svar ﬁnnes sjeldent.
Sinologer og Kina-eksperter over
hele kloden spør seg om hvor mye
av det man ser av ny og hurtig samfunnsutvikling som er overgangsfenomener og hvor mye som er spiren
til nye og grunnleggende strukturer.
Kina har opplevd det mange har

valgt å kalle et økonomisk mirakel
med langvarig vekst. Samtidig sliter
det nye kinesiske samfunnet med
ekstrem forskjellsutvikling som i
verste fall kan true stabiliteten i landet. I skyggen av en historisk fattigdomsbekjempelse spøker miljøødeleggelse og økologiske kriser.
En reise i dagens Kina er en reise
i kontraster, tilsynelatende forvirrende trender og utviklingstrekk.
Vakker gammel arkitektur og stygge
drabantbyer, Mc-Donald burgere og
slangesuppe, statsbedrifter på randen
av konkurs, men også millioner av nye
blomstrende private arbeidsplasser.

Bygder i forvitring og hundrevis av
nye småbyer langs kysten: Ekstrem
sentraldirigering, men også lokalt
autonomi og sterk regionalisme. Frislipp av penger og økonomisk frihet,
men også sensur og kontroll av internett og ny utenlandspåvirkning side
og om side med nasjonalisme og
nasjonal selvbevissthet.
Asias tid
– Den siste delen av det tjuende
århundre har vært god for Asia,
konkluderer de to svenske forfatterne og Asia-journalistene, Lasse
Berg og Stig T. Karlsson. Pessimis-
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En Filippinsk hushjelp demonstrerer
mot forslaget om å
senke minstelønnen i
Hongkong. Flere enn
tusen hushjelper tok
del i demonstrasjonene. Foto: Bobby Yip /
Reuters

men har lenge vært det eneste korrekte. Apokalypsen har spøkt i bakgrunnen i medienes dekning av verdensdelen. Det paradoksale hevder
de to, er at da regimet var hardt og
drev innbyggerne sine mot sult og
armod så var beretningene og Kinadekningen fylt av velvillig optimisme. I dag når ﬂere mennesker
enn noensinne tidligere i historien
løftes ut av fattigdom, beskrives landet med kritisk pessimisme. – Når
regimet var hardt, var rapportene
myke, når virkeligheten har myknet
har kritikken blitt hardere.

Nye tapere
Men skyggesidene i utviklingen har
blitt mer synbare. I følge den kinesiske professoren Anita Chan, som
nå jobber og bor i Australia, er den
«ﬂytende befolkningen», de innenlandske immigrantene, i ferd med å
bli den nye taperne i Kina. I ﬂere
bøker og rapporter tegner hun et
dystert bilde av situasjonen i fabrikkhaller og økonomiske soner.
Anita Chan har møtt og intervjuet
hundrevis av kinesiske arbeidere,
noe som har gjort et dypt inntrykk
på henne. Sammenlignet med andre
utviklingsorienterte land er minstelønningene i Kina svært lave når
en måler inntektene i forhold til levekostnader. Naboland som Vietnam
og Kambodsja har både høyere minstelønninger og lavere gjennomsnitlige levekostnader enn gigantnaboen i nordøst, fremholder hun.
I den sør-kinesiske vekstbyen
Shenzhen, som har det høyeste
lønnsnivået i hele Kina, ligger minstelønnsnivået på omkring 330 kroner i måneden. Et gjennomsnitt for
en rekke utviklingsland viser et minstelønnsnivå som spenner fra 250 til
400 kroner i måneden, altså i mange
tilfeller bedre enn det som er tilfelle
i en av mest velstående regionene på
det kinesiske fastlandet.
Mens de ﬂeste land opererer med
et eller et begrenset antall minstelønnsnivåer ﬁnnes det i Kina hundrevis av lokale deﬁnisjoner av hva
som skal deﬁneres som tilstrekkelig
minstelønn. De lokale myndighetene kan selv deﬁnere dette ved å bruke
en internasjonal beregningsnøkkel. I
følge internasjonale retningslinjer,
som også de kinesiske myndighetene har sluttet seg til, skal minste-

lønnsnivået settes til et sted mellom
40–60 prosent av det gjennomsnittelige lønnsnivået i området.
Verst i de rike byene
Oversiktene over minstelønnsnivåer
viser også et annet overraskende
trekk. Det er de rikeste byene med
den høyeste gjennomsnittslønnen
som sliter med lønnsdumping og de
laveste minstelønnssatsene. Verst ut
kommer storbyene Guangzhou og
Shenzhen helt i sør. Begge byene
med nærhet til Hongkong, var blant
de aller første som ﬁkk motta utenlandsk kapital da myndighetene
forsiktig startet de økonomiske reformene for mindre enn tjue år siden.
Som den desiderte verstingen på
lønnsdumping kommer Shenzhen,
et av symbolene på den økonomiske
veksten i Kina. Det var her den kinesiske markedsøkonomien hadde sin
vugge i 1979. Da var Shenzhen en
gjespende småby. Men så ble Shenzhen prøvekaninen for de nye reformene. Resultatene lot ikke vente på
seg. Utenlandsk kapital strømmet
inn. Høyhus, motorveier og nye
bydeler skjøt i været, så å si over natten. Fabrikkhaller poppet opp som
sopp etter en regnværsnatt. Tempoet i Shenzhen ble et nasjonalt begrep
– «Shenzhen Speed». Snart var
befolkningsmengden ikke lenger
knappe 30.000, men omkring to og
en halv millioner. Gjennomsnittsalderen på den nye befolkningen ble
på slutten av 90-tallet oppgitt til å
være omkring 25 år. Shenzhen ble et
av de fremste symbolene på det «nye
Kina», men også et område med
beinhard og nådeløs konkurranse,
slavelignende arbeidsforhold og lønninger langt under minstesatsene.

– Det er ikke nødvendigvis noen
sammenheng mellom den generelle
økonomiske veksten i et område og
minstelønningene som tilbys de fattigste arbeiderne, hevder professor
Anita Chan. Snarere tvert i mot.
Midt inne i Kina, langt fra de glitrende områdene ved kysten ligger
Chongqing. Den forurensede og
befolkningstunge bykjempen ved
bredden av Yangtze har svak tilknytning til den globale økonomien.
Mens de lokale minstelønnssatsene
her i praksis ligger på over 40 prosent av gjennomsnittslønnen i
området, sliter Shenzhen med å
utvikle et minstelønnsnivå som passerer 30 prosent av gjennomsnittslønnen i byen. I 1999 utgjorde minstelønnsnivået ikke mer enn 23,8
prosent av det den gjennomsnittelige
arbeider tjener.
Alvorlig tendens
Statistikkene avdekker en alvorlig
tendens, mener professor Chan.
Samtidig som en region blir mer og
mer velstående, blåser bedriftene en
lang marsj i de nasjonale retningslinjene om minstelønnsatser og
dumper lønningene til bunns for å
tiltrekke seg mer utenlandsk kapital.
– Kina har vist liten interesse for
å anerkjenne og følge opp internasjonale standarder om lønn og
arbeidsbetingelser. Frykten for å
tape i konkurransen om oppdrag,
kan gjøre at bedrifter og myndigheter lukker øynene for uverdige
arbeidsforhold og utnytting av
arbeidere. Det er et lyspunkt at
andre land i regionen, som Vietnam,
Kambodsja og Thailand, har vist en
viss interesse for å bedre arbeidsforholdene og lønningene i sine fabrikker, men spørsmålet er om de etiske
initiativer i disse landene kan
komme til å kollapse under det
kraftige kinesiske konkurransepresset.
– Kina vil i lang tid fortsette å
prege det internasjonale eksportmarked. Det som skjer i Kina vil derfor være av stor betydning for hva
andre land som deltar i markedskonkurransen kan tillate seg å gjøre.
På andre områder har Kina ønsket å
ta en lederrolle blant utviklingslandene. Et sterkt kinesisk initiativ når
det gjelder lønn- og arbeidsbetingelser vil ha stor virkning, mener Anita
Chan.
◆
Henvisninger til bakgrunnsartikler
og kilder er lagt ut på:
www.folkevett.no/index.php?artikkelid=1043
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Ny økonomi

Mens vi venter på

sammenbruddet

– Det internasjonale markedssystemet vil bryte sammen. Da antar jeg at det vil kunne være et behov for
å stable et nytt system på beina. Til det vil jeg bidra, sier professor i sosialøkonomi, Fritz Holte.
tekst JOAKIM HAMMERLIN foto ARNE STORRØNNINGEN

for sent! Lokaltoget var allerede
på vei mot Greverud stasjon. Minuttene er i vår disfavør. Nødutgangen
sier regionalt til Kolbotn. Derfra
praies en taxi. Vi når frem innenfor
høﬂighetsgrensen for forsinkelser,
men Fritz Holtes barnebarn kommenterer det absurde: Folkevett i en
dieselslukende Mercedes. Holte selv

prosjekt – å drøfte alternativene til
den økonomiske modellen vi lever
under.
– Hva er galt med den?
– Hovedproblemet er at markedene er internasjonale, mens styringsmulighetene er nasjonale. Markedene må settes under nasjonal styring.
– Men hvordan?

gere professoren i sosialøkonomi
har åpenbart ikke glemt sine forelesningskunster.
– Det dreier seg selvsagt ikke om
å skape et nytt Nord-Korea eller et
nytt Albania. Land skal ha kontakt
med hverandre, både økonomisk og
kulturelt, men det betyr ikke at de må
ha fri handel og frie kapitalbevegelser.
– Ok, men helt konkret: Hva kunne
norske myndigheter gjøre her og nå?
– EØS-avtalen kunne de ha brutt
uten for store problemer. De taper
litt på det men vinner mye. De kan si
opp tilknytningen til OECDs kapitalkoder. De kan trekke i retning av
mindre markedsliberalisme ved forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon. I dag gjør de det motsatte.
– Vil ikke disse unndragelsene fra viktige internasjonale institusjoner og avtaler kunne skape kapitalﬂukt?

– Hva med Erik Solheim-modellen:
en grønn kapitalisme light?
– Ikke innenfor rammene av en
internasjonal markedsliberalisme
med frihandel og frie kapitalbevegelser. Konkurransekravet vil
begrense muligheten til å satse både
grønt og sosialt.
– Er velferdsstaten truet?
– Ja, så desidert. Med det systemet vi har nå er det av avgjørende
betydning at statenes konkurranseevne er god nok. Dårlig konkurranseevne kombinert med fri ﬂy av
kapital gir utﬂagging og kapitalﬂukt. Dermed får man en konkurranse om å gi best mulig økonomiske konkurransevilkår slik at det blir
mindre rom for å drive velferdspolitikk, med det resultat at de dårligst
stilte gruppene får forverret sin situasjon: et kappløp mot bunnen.

«Nei, ideologiene er ikke døde. Husk at det først er grobunn
for nye og konkurrerende ideologier når det går dårlig med
et samfunnssystem.»
besitter den gode verts manerer og
geleider sine skamfulle gjester til
hagebordet, uten ytterligere ironi.
Det er lunt der vi sitter. Vinden
klarer så vidt å terge omslaget til
Holtes siste bok «En annen verden
er mulig – Et alternativ til internasjonal markedsliberalisme».
– Først må man overbevise folk
om at det systemet man har ikke er
bra. Deretter må man skissere et
alternativ. Det er dette som er mitt
16
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– Man må få kontroll over kapitalbevegelsene og omsettingen av
valuta - for å styre valutakursene. I
tillegg bør man få toll på både
import og eksport for å dempe
avhengigheten av et internasjonalt
marked som både forurenser og krever enormt med ressurser for å
transportere varer og personer.
Stemmen til Holte behager. Han
snakker energisk, men kontrollert en tiltalende balansegang. Den tidli-

– Det er slettes ikke sikkert at
kapitalﬂukten vil bli så omfattende,
men Norge er i en heldig situasjon i
forhold til mange andre land. Via
Oljefondet har vi plassert mye kapital i utlandet som kan trekkes hjem
til erstatning for det som ﬂykter.
Det ligger faglig tyngde bak Holtes forslag, som tidligere både har
hatt Finansdepartementet som oppdragsgiver og vært medlem av ﬂere
offentlige utvalg.

– Økonomene har tatt over roret,
mens politikerne sleper etter og tilpasser
lovverket?
– Ja, markedet har i stor grad
tatt over. De som sitter sentralt i
det private næringslivet har større
innflytelse enn før, mens de som
befinner seg i statsapparatet har
mindre spillerom.
– Hvorfor?
– Man «tvinges» rett og slett til å
begrense velferdsstaten… Man er så
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Sosialøkonom Fritz Holte utarbeider
alternative økonomiske systemer.

sammenvevd med andre lands økonomier, hvilket gjør at man hele
tiden må ta hensyn til faren for kapitalﬂukt. Det gjør at muligheten for å
drive velferdspolitikk blir svært liten
hos de nasjonale myndigheter. Dette
ser man også i forhold til miljøpolitikken - man tør ikke å sette miljøkrav uten at andre konkurrerende
land gjør det samme.
Bygningsmaskiner skjærer i stillheten. Landet bygges videre og Fritz
Holte tvinges til en pause.
– Noen tror at utviklingen av det
økonomiske systemet nærmest følger naturlover, men det er til syvende og sist et resultat av beslutninger
som er truffet av mennesker. Det er
ingenting som tilsier at vi må ha
dette systemet. Hvis mange nok
ønsker at vi ikke skal ha det får vi et
annet.
– Hvis mange nok, sier du…
– 10 prosent er ikke nok. 50 prosent er antakeligvis heller ikke nok
fordi det er den andre halvdelen som
innehar maktposisjonene. Men hvis
det blir 70 - 80 - 90 prosent, blir det
ikke lett å holde på det nåværende
systemet.

– Hvis man ser på verden som totalitet vil det kanskje være denne 70 –80 prosentandelen som oppfatter frihandelssystemet som svært urettferdig og ødeleggende, men allikevel skjer det jo ingenting.
– Det er klart at spesielt i u-land
er det veldig mange som er helt maktesløse.
– Maktesløshet eller ideologienes død?
– Nei, ideologiene er ikke døde.
Husk at det først er grobunn for nye
og konkurrerende ideologier når det
går dårlig med et samfunnssystem.
Det er sterke krefter som jobber for
frihandel og ﬁre kapitalbevegelser,
men på den annen side vokser også
motstanden. Det kan kanskje virke
helt håpløst, men hvem hadde vel
trodd at Sovjetunionen ville bryte
sammen i løpet av noen få år på
begynnelsen av 80-årene? I forhold
til maktbildet virket det jo helt
usannsynlig. Men systemet råtnet
opp innenfra - korrupsjon, inneffektivitet, osv. Jeg tror at noe av det
samme kan skje med det systemet vi
har - det kommer så mange uheldige
konsekvenser av det at det bryter
sammen.

– Dreier det bare om systemforandringer? Er ikke hvert enkelt individ
ansvarlig for å endre livsstil?
– Jo da, men det er snakk om en
kombinasjon av offentlige tiltak og
personlig ansvar. Vi må ikke satse
utelukkende på en appell om ny livsstil. Det er også viktig at myndighetene setter rammebetingelser som
gjør det lettere å leve opp til en slik
livsstilsendring.
Fotografen vil ha sitt kvarter.
Fritz Holte er som alltid imøtekommende. Han forteller om Aftenpostens fotograf som plasserte ham på
alle ﬁre ved jordbærbusken i hagen.
Ingen som så bildet hadde forstått at
han plukket bær. De trodde at han
hadde ramlet.
Ferdigknipset spaserer vi rolig
nedover mot toget - det lokale som
stopper ved Greverud stasjon. Holte
følger oss de vel 400 meterne og taxituren kommer i et enda grellere
overﬂødighetslys.
– På 50-tallet følte folk at de
hadde det materielt sett svært bra de bodde bedre, spiste bedre. Hadde
de bare hatt 10-15 prosent mer å
rutte med, ville alt ha vært fullkom-

ment. Siden den gang har reallønnen vokst ﬂere hundre prosent, og
fremdeles er ikke folk tilfredse.
– Hvordan skal vi kunne endre
denne trenden? Folk vil jo ha ﬂottere
biler, større hus, svømmebasseng i
hagen…
– Vel, det er jobben til dere i
Fremtiden i våre hender. Min er å
utrede økonomiske systemer.
Vi står på perrongen. Toget er
minuttet unna. Denne gangen i vår
favør.
– Gitt at markedsliberalismen ikke
dør med det første…, hvor lenge vil verden
kunne overleve markedsliberalismen?
– Umulig å si, men jo lenger tid
som går jo tøffere blir omstillingsprosessen. Ressursene forsvinner og
forurensningen øker.
Solen slår omsider gjennom skydekket. Det høres en svak risling i
togskinnene…
◆
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Theodor og Amund i Villa Mer-kollektivet med en kanin.
18
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Under samme tak
I et over tusen kvadratmeter stort hus lever 24 små og store ut kollektivdrømmen.
Med fellesmiddager, miljøbevissthet, og uten konﬂikter. I alle fall nesten.
tekst JOAKIM THORKILDSEN foto JOAKIM HAMMERLIN

Jo Mer vi er sammen
Det store kollektivprosjektet
var liksom noe som hørte syttiårene
til. Du vet, på den tiden da de radikale kjørte fargede folkevognbusser,
kvinnene brente BH-ene, og mennene bedrev selvproletarisering.
I dag – når de tidligere kommunistene jobber som redaktører, forfattere og professorer, som bare en
sjelden gang titter frem for å forsvare seg mot fortidas grums – fortoner
også drømmen om et kollektiv seg
som ganske fjern for de ﬂeste.
70-tallskollektivets gleder og sorger beskrives meget treffende i den
svenske suksessﬁlmen «Tilsammans».
– Ha, den så vi på innﬂyttingsfesten!, forteller Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, en av ildsjelene bak kollektivet Villa Mer.
– For å se hvordan det ikke skulle
gjøres. Men Villa Mer skiller seg nok
drastisk fra hvordan de hadde det i
Tilsammans. De gjorde jo ikke
annet enn å krangle, og den seksuelle eksperimenteringen er vi deﬁnitivt
ferdig med her, humrer hun.
Praktisk økologisk
I dag bor 24 mennesker side om side
i Villa Mer. Den yngste er Yngve på to
og et halvt, den eldste er Erik på 64.
De ﬂeste av de voksne er i trettiårene.
Villa Mer ligger i Fetsund, en

snau halvtimes togtur utenfor Oslo.
Den vakre villaen ble oppført tidlig
på trettitallet, og har fungert som
kollektiv i over femten år. De nåværende eierne kjøpte bygget for halvannet år siden.
- Dermed overtok vi mange av
ideene og tankene til de som hadde
prøvd og feilet her i mange år, påpeker Marte.
Opprinnelig var Villa Mer et
hjem for uhelbredelige tuberkolosepasienter. Alt håp var ute for de som
ble plassert her, og skjulet, der beboerne i dag blant oppbevarer hageredskaper, fungerte i sin tid som likhus.
Selve huset har nesten ni hundre
kvadratmeter boareal, fordelt på
cirka 50 rom. I tillegg er det store fellesarealer – med blant annet peiskrok, lekerom, TV-stue og et smått
luksuriøst bad med tilhørende
boblebad.
– Boblebad? Passer det for fanatiske miljøvernere?
Marte, som jobber i Regnskogfondet, himler litt med øynene.
– Villa Mer er ikke bygget opp
rundt noen spesiell økologisk ﬁlosoﬁ. Det betyr ikke at vi ikke setter
miljø høyt, men at vi konsentrerer
oss mest om praktiske ting.
Som at man får den lokale kolo-

nialen til å ta inn økologisk mat, og
handler fra økologiske gårder. Som
at de komposterer avfallet. Og bytter
og låner av hverandre, i stedet for
hele tiden å kjøpe nytt.
Sosiale sammen
I tillegg til at Villa Mer skal være
miljøvennlig, sier også formålsparagrafen at kollektivet skal være
sosialt. Alle beboerne vi snakker med
nevner nettopp det sosiale som det
beste ved å bo så mange sammen.
Men hva hvis det ikke fungerer?
Hva hvis hår i vasken, sluntring med
støvsuginga og ﬁskepinner til middag skaper dårlig stemning?
– Det kan nok bli et problem,
men herregud, sånt noe kan man jo
ta opp? Vi lider oss gjennom to
møter i måneden der slike ting diskuteres. De ﬂeste av oss bodde i kollektiv også før vi ﬂyttet hit, så vi har
jo fått litt erfaring i forhold til å løse
konﬂikter.
– Dessuten skal vi ha takhøyde.
Det er lov til ikke å være bestevenner
med alle, skyter Beate Eiklid inn.
Nei, Marte vil i stedet snakke om
det som er feiende ﬂott med kollektivlivet.
– Det er alltid noen hjemme, vi
har alltid noen å snakke med. Og
barna – det bor åtte av dem her – får

mange ulike voksenpersoner å se
opp til.
– Når du bor sammen med så
mange, får du se både gode og dårlige
sider hos folk. Det gjør at du føler
seg mer normal, sier Beate Eiklid, og
spretter opp fra hagebordet der vi sitter.
Seksåringen Amund er nemlig i
ferd med å stenge en av de mindre ungene innenfor gjerdet med kaninene.
Det er stadig inn- og utﬂyttinger
på Villa Mer, men enkelte typer
mennesker er ikke like velkomne til
å ﬂytte inn.
– De som ringer og bare spør om
pris, for eksempel. Da legger vi bare på.
På kjøkkenet råder dugnadsånden – dagen vi har kommet på besøk
er nemlig satt av til oppussing av
kjøkkenet og andre forefallende
oppgaver.
Og på kjøleskapet henger en liste
over de oppgavene som skal utføres
denne dagen. I tillegg til vaskeliste,
middagsliste og ryddeliste. Samt en
skryteliste, der beboerne kan skrive
hva de synes er ﬁnt med å bo i Villa
Mer. Opprinnelig hang det en klageliste der også.
Men det var liksom ikke fullt så
koselig
.◆
Les mer om Villa Mer på
http://www.villamer.org

Amund, Beate, Reier,
Marte, Ingar, Kjetil
og Ingeborg rundt
kjøkkenbordet.

Villa Mer har 900
kvadratmeter boareal
og omkring 50 rom.
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fotoessay

Antilope-orkideen som vokser på Kinabalu, Borneo.
20
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fotoessay

Den svale regnskogen på fjellet Kinabalu er et optimalt habitat for orkideer.

Orkidéfjellet
Få blomster er knyttet til mer menneskelig naturlidenskap og beundring enn orkideene. Øya Borneo i
Malaysia er blant verdens største orkidé-paradiser med hele 3000 arter. Men etter ﬂere hundre
år med tømmerhogst og overhøsting har enkelte av artene blitt mer og mer sjeldne.
foto STUART FRANKLIN / MAGNUM PHOTOS / ALL OVER PRESS

Orkideene hører til planetens største familie av blomstrende planter. Hele 20.000 arter har blitt funnet, og hvert år oppdages omkring
200 nye arter. Jordbruk og tømmerhogst er de største truslene mot de vakre og skjøre plantene, og i dag er de ﬂeste ville artene regnet for
å være truet. Fjellet Kinabalu i Borneo er blant verdens rikeste i orkidé-mangfold. Bare her ﬁnnes 2000 arter i den svale tropiske skogen
som dekker Borneos høyeste fjell. Her ﬁnnes også verdens mest sjeldne og særpregede orkideer – noe som har ført til overhøsting av
plantene som kan selges med god fortjeneste. Situasjonen for de vakre ville plantene er så kritisk verden over at de er omfattet av konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Håpet for Kinabalu og andre orkidé-paradiser er at inntekter fra økoturisme,
tilreisende planteentusiaster og forskere kan bidra til å få til varig vern av plantene.
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fotoessay

Landsby med orkidé-fjellet i bakgrunnen.
Til høyre: Forsker Tony Lamb fra Key Gardens i
England ﬁnner en Oberonia orkidé.
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fotoessay

Forskere og samlere har vært besatt av orkideer i ﬂere hundre år. Dette
er en tegning av orkideen Paphiopedilum rothschildianum.
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Over: Spedalske demonstrerer under den internasjonale dagen for spedalske. De krever arbeid og anerkjennelse. foto: rafiqur rahman / reuters
En arbeidende lepra-pasient fra Gandhi Prem Nivas, et hjem for spedalske som drives av Mor Teresas orden i Titagarah, utenfor Calcutta. foto: kamal kishore
24
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De utstøtte
Mens verden har kommet til hektene etter det fryktede SARS-viruset, er en eldre, men minst like

fryktet infeksjonssykdom i ferd med å gå fullstendig i glemmeboken. Fortsatt utgjør spedalskhet en
helsetrussel for mennesker i mange fattige land.

Brahmapuri ligger vakkert til på en
høyde med utsikt til Gangeselva.
Her bor og arbeider 75 spedalske.
Egentlig er de ikke lenger spedalske,
for samtlige har gått gjennom
medisinsk behandling og fått bukt
med sykdommen. Så for en besøkende virker livet normalt og velor-

hetene til å bli selvforsynt. For å
kunne oppnå dette har senteret satset på tekstilarbeid, et betryggende
og passende arbeid for de ulike handikap. Leveringsfristene og kravet til
god kvalitet har vist seg å stimulere
til ﬂid og disiplin. Suksessen har
gjort at andre sentre har henvendt

«Medisinskapene var tomme. Det var ingen medisiner.
Pasientene hadde byller over hele kroppen, og holdt
kyllinger, ender og geiter under sengene sine.
Stanken var ikke til å holde ut.»
ganisert. Folk er opptatt med spinning og veving. En unge sitter i en
vaskebalje. Et par iltre hunder gneldrer faretruende etter oss. Men så
jages de bort.
Selvforsynt senter
Arbeidet med sentrene for spedalske
i den indiske delstaten Uttaranchal
er et nervepress innrømmer franskmannen Pierre Reynier, som har
ansvaret for driften. Men til tross for
ﬂere tiår med slit har han ikke gitt
opp. De spedalske har etter hvert
blitt som en familie for ham. Han
kan ikke tenke seg å gjøre noe annet.
I løpet av tredve år har Brahmapuri Leprosy Rehabilitation Center
tatt mål av seg å styrke pasienters og
eks-pasienters verdighet og selvtillit,
det som de ble fratatt under sykdommen. Verdigheten betyr selvrespekt, men også respekt fra andre
mennesker gjennom et ærlig og
hardt arbeid i samsvar med mulig-

seg til Brahmapuri for å få opplæring i diverse veveteknikker og vegetabilsk farging.
Stigmatisering
Reynier har grunn til å være stolt av
at senteret er selvforsynt. Beboerne
har kjøkkenhage og frukttrær.

ter fra det kjente pilgrimsstedet
Rishikesh ved Gangeselva. Hit kommer millioner av pilegrimer fra hele
India. Det kommer også mennesker
fra mange land for selvutvikling
gjennom yoga og meditasjon. Men
svært få legger veien om Brahmapuri. Hvorfor?
Reynier tror at det skyldes stigmatiseringen som er forbundet med
spedalskhet. Han kan fortelle om
spedalske som fortsatt har blitt
betraktet som urene og jagd fra
hjemmene sine. Stort bedre går det
ikke med barna deres når de kommer i giftemoden alder, for foreldre
vil ikke ha svigerdøtre eller svigersønner som har spedalske foreldre. I
dag er alle i Brahmapuri kurert for
sykdommen. Men statusen deres i
samfunnet forblir den samme, uansett om de er kurert eller ikke. Det
viser igjen hvor vanskelig livet er for
en som er blitt rammet av infeksjonssykdommen.

«– Arbeidet for de spedalske har vært en eneste lang
kamp mot fordommer, mot umenneskelig behandling av
dem, mot familie og venners ønsker
om at jeg skulle skifte jobb.» Dr. Hira M. Pradkan
Hjemmeindustrien er basert på
spinning, farging av garn og veving.
Husene og utearealet bærer preg av
ryddighet. Men det er en sterkt stresset Reynier vi møter som pendler
mellom Brahmapuri og de øvrige
sentrene i Dera Dun, noen mil unna.
Brahmapuri ligger bare ﬁre kilome-

Satt ut av egne slektninger
Dr. Hira M. Pradkan, som arbeider
ved NEPRA, et senter for spedalske
utenfor Katmandu,
forteller historien om en kvinne
som var blitt satt ut i ”bushen” av
sine slektninger. Der ble hun overlatt til seg selv og søkte tilfukt i ei

fakta

tekst og foto REIDUN ASTRID NYDAL

Utbredelse
I Norge nådde spedalskhet sitt høydepunkt på 1800-tallet, og det
siste sjukehuset for spedalske
stengte i 1950. På verdensbasis er
det imidlertid fortsatt omkring 1,4
registrerte spedalske per 10.000
innbyggere. Det ﬁns medisin som
kan lege sykdommen, men kampen
mot spedalskhet er langt fra over. I
elleve land, som til sammen representerer nitti prosent av antall
registrerte spedalske, regner man
med 4,5 spedalske per 10.000 innbyggere. Øverst på statistikken ﬁgurerer land som India, Indonesia og
Burma med sytti prosent av antallet
spedalske i verden, dernest kommer
Afrika. I Latin-Amerika står Brasil
for åtti prosent av de registrerte tilfellene på dette kontinentet. I Europa er det totale antallet på under
tusen syke.

Avsluttet hjelpeprogrammene
Året 2000 markerte slutten på Verdens helseorganisasjons hjelpeprogrammer for spedalske ettersom
verdensorganisasjonen tidligere
hadde slått fast at sykdommen
skulle være så godt som utryddet
innen tusenårsskiftet. Ved årtusenskiftet var sykdommen ifølge WHO
blitt redusert med hele 85 prosent
siden 1985.
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Spedalske ber ved institusjonen som drives av Mor Teresa utenfor Calcu Foto: Reuters Under: En lege leser ved et sykehus for spedalske. Foto: REIDUN ASTRID NYDAL

hule. Dr.Hira ﬁkk overført kvinnen
til senteret sitt. I dag er kvinnen
kurert for sykdommen og arbeider
ved senteret hvor hun nyter stor
respekt.
– Vi trenger å nå ut med informasjon om at spedalskhet kan
leges, og jo raskere man kommer til
behandling, jo lettere blir det å
unngå deformiteter. Men selv leger
kvier seg for å behandle spedalske,
og jeg har sett kolleger som står
halvannen meter fra en pasient
under konsultasjon. Noe slikt er
meningsløst. For er det noe de spedalske trenger, så er det berøring –
direkte kontakt, kan Dr. Hira fortelle.

26
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Sjokkartet
Selv startet Dr. Hira M. Pradkan
karrieren med å vaske sju hundre
spedalske pasienter ved Tekus, et
senter utenfor Katmandu. De hadde
ikke hatt lege der på halvannet år.
Medisinskapene var tomme. Pasientene hadde byller over hele kroppen,
og holdt kyllinger, ender og geiter
under sengene sine. Stanken var
ikke til å holde ut. Etter første
omvisning, løp hun hjem til faren.
– Jeg gråt desperat. Orket ikke en
dag til med stanken og skitten der.
Det var ingen menneskelig tilværelse.
Dagen etter tok den aldrende
legen ved senteret henne for seg.
Han skulle snart trekke seg tilbake.
Håpet lå i henne, hennes ungdom,

mot og vilje til å gjøre en innsats for
de svakeste i samfunnet. Hun skulle
få alt det utstyret hun trengte.
Og slik ble det. Hver morgen
klokka sju gikk den unge legen til
senteret for å vaske og skrubbe pasientene og inﬁsere og stelle byllene
deres. Overlegen hadde gitt henne
fem tusen rupis til innkjøp av medisin og utstyr. Fra venner og kjente
samlet hun inn klær og ﬁller. Alt
kom til nytte.
– Arbeidet for de spedalske har
vært en eneste lang kamp mot fordommer, mot umenneskelig behandling av dem, mot familie og
venners ønsker om at jeg skulle skifte jobb. Men dette er livet mitt, sier
Dr. Hira overbevist.
◆
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På fortauet sitter en mann og venter tålmodig. Protesen har
han tatt av seg. Han er en av ﬂere spedalske som kommer hit
til landsbyen for å tjene til livets opphold ved å tigge på gaten.
tekst og foto REIDUN ASTRID NYDAL

Overlatt til å tigge
Han sitter med en blikkboks foran seg. Krymper seg i den kalde vinden som feier gjennom gata. Innimellom varmere dager kommer trekken, gufset fra Himalayafjellene. Men han må være en tålmodig sjel, denne middelaldrende mannen som spedalskheten har gjort til krøpling. Hit kommer han
de ﬂeste ukedagene. Setter seg i veikanten. Løsner på protesen fra det ene beinet. Plasserer den gulaktige, kunstige leggen ved sida av seg. Han viser meg et gnagsår like under kneet. En slapp klump
er alt som er igjen av leggen. Han sukker ikke. Det kommer ingen tårer. Bare en slags konstatering
av den ubarmhjertige skjebnen livet har skjenket ham. Men når jeg legger fra meg noen mynter,
kommer smil og glimt i øyet. Han vil vise meg hendene – det som er igjen der av ﬁngrer. Han ﬁkler
med de skitne bandasjene. Han vil fortelle meg sin historie, en historie uten ord. På mitt ynkelige
hindi spør jeg om navnet hans "apka name kea se he?"

«Men når jeg legger fra meg noen mynter, kommer smil og
glimt i øyet. For også de spedalske henger ved livet, til tross for en
uendelighet av tunge dager og vonde netter.»
Henvist til tigging
Dette er McLeod Ganj, det lille tibetanske eksilsamfunnet på omkring seks tusen mennesker i det
nordlige India, 1800 meter over havet. Hver dag kommer det femten-tjue spedalske fra delstaten
Andra Pradesh hit for å tigge. De setter seg i veikanten, eller på gatene i sol og regn, i varme og
kulde. Det er bare i de strengeste vintermånedene – desember og januar – at de er fraværende. De
vet at utlendingene som kommer hit har mer penger enn lokalbefolkningen, og noen mynter betyr
ikke noe for dem. Men for de spedalske tiggerne er de med på å holde liv i skrinne kropper.
For også de spedalske henger ved livet, til tross for en uendelighet av tunge dager og vonde
netter. Noen er også avhengige av dem, en ektefelle, et barn eller to. Ungene skal på skole. De
skal utdanne seg. De skal ikke leve som tiggere, tenker han kanskje – den spedalske som samler
tjue-tredve rupis (ﬁre-seks kroner) fra blikkboksen sin når dagen er omme.
Mange av dem er så reduserte av sykdommen at de ikke kan gjøre noe arbeid. Disse spedalske er blant mange som er henvist til tigging for å overleve. Riktignok ﬁns det et senter for spedalske noen mil fra McLeod Ganj. Men der kan de ikke ta med seg familiemedlemmer som de har
å forsørge. Utveien er altså å sette fram en blikkboks og strekke ut ei hånd. Noen rupis blir det
gjerne. De har ikke noe valg.

Kummerlig tilværelse
De siste tre årene har en tibetaner lokalt organisert noe nødhjelp for denne gruppa spedalske. I fjor
vår engasjerte også en belgisk turist,Anna Marie Van Assche, seg i tiltaket. Om høsten kom hun tilbake med en last medisiner og bandasjer for å være her over tid.
Van Assche har lært seg å stelle sårene til de spedalske og skifte på bandasjene. Hun tar jevnlige runder i McLeod Ganj. Når hun ﬁnner noen av dem som er sjuke, ordner hun med gratis medisin for dem på det lokale sjukehuset. Men medisinen som kurerer spedalskhet kan de bare få i en
by som ligger en seks timers bussreise unna. For å hindre at de selger medisinen, får de bare med
seg en kvote for fjorten dager av gangen. For hver gang de bruker en dag på reise, går de glipp
av de pengene de får ved tigging, noe som ikke akkurat stimulerer til behandling.
– Mange av disse menneskene er utstøtt fra sine landsbyer. De har alle odds mot seg og må
i tillegg friste en kummerlig tilværelse for å skaffe mat til sine nærmeste, forteller Van Assche.
F O L K E V E T T n r. 5 • 2003
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Energisparing på sitt
vakreste.
OSRAM DULUX EL CLASSIC

Gode nyheter for alle som ønsker å spare energi med stil. OSRAM
DULUX EL CLASSIC energisparepære kombinerer det siste innen
økonomi og lyskvalitet med det klassiske fine utseendet til en vanlig
glødelampe. 75% energisparing sammenlignet med en vanlig lampe
taler for seg selv - og det er garantert

www.osram.no
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Tekst John Hille

Smått = godt i Bergen
I april i år ble tre Moelven-brakker satt opp
på en parkeringsplass i Bergen sentrum.
Intet uvanlig i det – bortsett fra at disse
brakkene var ombygd og innredet som permanente boliger. De sto riktignok bare i vel
to måneder, før de ble ﬂyttet videre til
Radøy. Før det hadde tusentalls bergensere
kommet, sett og kanskje fått med seg budskapet: smått er både billig og miljøvennlig
– og kan bli ganske godt.
Norske boliger blir stadig større, samtidig som husstandene krymper. På 1950tallet var gjennomsnittsboligen på 70-80
kvadratmeter, og det bodde mellom tre og
ﬁre personer i den. I dag er snittboligen på
115 kvadratmeter, og har bare to beboere.
Boligaksjonen i Bergen ville vise at andre
løsninger er mulige. De ﬁkk tak i tre gamle
brakker, som ble bygd om på dugnad etter
tegninger av arkitektene Todd Saunders og
Tommie Wilhelmsen, og innredet til riktig
koselige boliger. Tre studenter ”bodde på
utstilling” i huset gjennom mai og juni. Én
brakke tjente som felles stue og kjøkken.
Kostnaden for hele huset kom på om lag
kr. 85.000, uten å regne med verdien av
egeninnsats og gratis arkitekthjelp. Det ble
brukt en del gjenbruksmaterialer – for
eksempel ble kjøkkenskap snekret av
gamle pulter fra universitetet.
– På grunn av tidsnød måtte vi likevel
bruke nokså mye nye materialer, forteller
Bente Beckstrøm Fuglseth, ildsjel i Bolig-

Tre gamle brakker har blitt til et hus til 85.000 kroner.
aksjonen og én av de tre beboerne.
– Hele huset ble bygd på en måned.
Med permanent vann- og kloakktilknytning hadde det derimot blitt dyrere,
men Todd Saunders bestrider også behovet for det. Hans ideal er det selvforsynte
huset, som utnytter regnvann, har lukka
toalettsystem og henter energi fra sola. For
å demonstrere det siste ble brakkehuset
utstyrt med en veggsolfanger fra SolarNor.
Valget av en parkeringsplass til tomt
var heller ikke tilfeldig.
– For å minske transportbehovet er det
viktig å utnytte de ledige, grå arealene i

sentrum, sier Saunders.
– Om noen trenger tomta til andre formål etter fem år, kan slike boliger lett ﬂyttes. Flytte måtte altså det første brakkehuset etter bare to måneder, men Saunders
gir seg ikke med det. Han har blant annet
et nytt prosjekt med 15 miljøeffektive ungdomsboliger på beddingen, og skal undervise studenter ved Bergen Arkitektskole
som vil tegne ut nye byøkologiske løsninger på 7-8 andre steder i byen.
Mer info: www.boligaksjonen.no og
www.byokologi.no/katalogen

Varme rumper – kalde fresker
Norske kirker kan halvere energibruken
og spare minst 30-40 millioner i året,
ifølge en undersøkelse som er gjennomført av bl.a. Kirkerådet og Riksantikvaren. Hemmeligheten? Bare å
varme opp der det trengs og når det
trengs. Allerede for et tiår siden klarte
Trefoldighetskirken i Arendal å redusere strømforbruket fra 500.000 til
220.000 kWh i året, ved å slutte med å
blåse varm luft rundt i hele kirkerommet, og i stedet bare bruke stråleovner
rett under benkene, som ble slått på
kort tid før gudstjenesten. Ikke bare var
det nok til å holde menigheten varm –

det satte også en stopper for tørkeskadene på veggmaleriene i kirka. Nå har
det såkalte Kirkevarmeprosjektet
avdekket liknende muligheter ved å se
på kirker i Østfold. De ﬂeste varmes
opp kontinuerlig, og bruker da dobbelt
så mye strøm som ei kirke der en bare
varmer opp etter behov. Samtidig rapporterer tre av ti kirker på landsbasis
om omfattende tørkeskader. Tar en
reduserte bevaringskostnader med i
regnestykket, vil kirkene kunne spare
inntil 75 millioner i året på å slutte å
fyre i unøda.

Masseres i arbeidstiden
Enkelte arbeidsgivere går lengre enn andre
for å bidra til de ansattes helse og velvære. I
Cicero annonsebyrå i Bodø får samtlige
ansatte 30 minutters rygg- og nakkemassasje hver 14. dag midt i arbeidstiden. De jobber foran skjerm hele dagen og har tidsfrister hengende over seg, noe som gjør dem
utsatt for stress og rygg- og nakkeplager.
Etter at de begynte med massasje har de
ikke hatt rygg- og nakkeplager.
Massasjen foregår i annonsebyråets
lokaler i et eget massasjerom. Massøren er
off. godkjent hjelpepleier og har utdannelse som aromaterapeut, massør, massasjeterapeut og rosenterapeut. Ettersom massøren kommer til arbeidsplassen slipper de
ansatte å bryte opp fra jobben. På denne
måten foregår halvtimen uten stress i forkant, og de nymasserte kan gå rett tilbake
til stolen sin og fortsette der de slapp - som
etter en vanlig pause. Dette medfører at
samtlige får et mye bedre utbytte av massasjen - og beholder roen og avslapningen
dette gir. Cicero bruker 60 000 kroner i året
på denne ordningen, men tjener det sannsynligvis inn igjen med økt trivsel og mindre sykefravær. Bedriften ble miljøsertiﬁsert
i 1999 og håper at deres massasjetilbud
skal inspirere andre arbeidsplasser.

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

«Ny» bruktsykkel?
www.sykkelplassen.no er det første nettstedet i Norge som spesialiserer seg på kjøp og salg av
brukte sykler. Her ﬁnner du alt fra
enkle bysykler til noen hundrelapper til avanserte mountainbikes i
10 000 kroners klassen. Og har
du en sykkel du ikke trenger mer,
kan du legge den ut for salg på
nettsiden helt gratis.
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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: Moralens sjanser i markedets
tidsalder
Forfattere: Arne Johan Vetlesen og
Jan-Olav Henriksen
Forlag: Gyldendal, 2003

Marked eller moral?
Hva skjer når markedet vokser seg så stort at
det redeﬁnerer vårt moralske begrensningsfelt, når kravet til inntjening og lønnsomhet
ﬂyter over menneskeverdet og truer med å
drukne mulighetene for å vise omsorg for
andre? Hvor er vi på vei, når vi redeﬁnerer
spillereglene og forenkler menneskets verdikompass til økonomisk rasjonalitet? Vetlesen,
professor i ﬁlosoﬁ ved universitet i Oslo, og
Henriksen, professor i teologi ved universitet
i Oslo, har ikke bare skrevet en viktig bok om
etikkens manglende arena. De tar også for
seg det viktigste: Å ﬁnne tilbake til verdiene,
og å gi dem et spillerom – innenfor en ny og
tallkodet verdensanskuelse.

klarer å mette leserskarens bulimiske sult for
USA-analyser etter den 11. september vites
ikke, men Henrik Thunes bok om Irak-konﬂikten skal på ingen måte skyves ut i overﬂødighetskulden. NUPI-forskeren og NRK-kommentatoren har for lengst fått tildelt sitt
ekspertstempel, og han fyller sin tittel med en
mektig, grundig og sober analyse av en av vår
tids mest innﬂøkte utenrikspolitiske dramaer.
Men denne boken inneholder også noe som
man sjelden ﬁnner innenfor fagboktradisjonen: Thune har maktet å skape et dramaturgisk rammeverk i teksten, noe som drar leseren fremover i setningene. I tillegg besitter
han en usedvanelig språkteft – han har både
et innovativt og aktivt forhold til ordene han
benytter seg av. «Krigsdansen» er en forbilledlig balansegang mellom stofﬂig levendegjørelse og fagtyngde – simpelthen en usedvanlig velkomponert bok; friskformulert, faktafersk og fyldig.

sagt: «amerikanerne er fra Mars, mens europeerne er fra Venus». Hvorfor? USA er mektige – og Europa ikke. Kagan vender seg til historien for å forklare de underliggende årsakene til denne skillelinjen, som han trekker frem
til nåtidens kjølige klima og videre inn i fremtiden. Konklusjon: Det Atlanterhavet som skiller de to ser ikke ut til å bli mer temperert –
snarere tvert om. En lettlest og kompromissløs bok som for lengst har blitt pensumlitteratur i Det hvite hus.

Joakim Hammerlin

En reise på livets elv

Joakim Hammerlin

Joakim Hammerlin

Tittel: Rettferdig krig? – Om militærmakt, etikk og idealer.
Forfatter: Henrik Syse
Forlag: Aschehoug, 2003

Krig!(?)

Tittel: Makten og paradiset – Amerika og Europa i den nye verdensorden
Forfatter: Robert Kagan
Forlag: Cappelen, 2003

Mars, Venus og Jorden
Tittel: Krigsdansen – Historien
om Saddams fall
Forfatter: Henrik Thune
Forlag: Cappelen, 2003

Faktafersk og fyldig
Hvor mange tusen mål med skog som skal
havne i papirforedlingsmaskinene før man

«Makten og paradiset» er en liten bok med
store konsekvenser. Ikke fordi det som står
der er så fantastisk, men fordi den er forfattet
av en av ledestjernene i de ny-konservatives
ﬂaggﬂate, Robert Kagan. Bokens hovedformål er å dele inn Vesten i barsk og bleik. USA
er maskulint, kompromissløst og handlingsorientert, mens Europa er feminint, samarbeidssøkende og handlingsvegrende - kort

Tittel: Kina- en reise på Livets elv
Forfatter: Torbjørn Færøvik
Forlag: Cappelen, 2003.

Den danske ﬁlosofen Søren Kierkegaard skrev
en gang at ikke-valget ikke eksisterer – verden
består kun av «Enten – Eller»: man må simpelthen velge. Det er denne innsikten ﬁlosof og
fredsforsker Henrik Syse bruker som utgangspunkt for å diskutere en ny verdenssituasjon
for landet Norge.Vi bor ikke lenger i en hermetisert fredskapsel – vi vil måtte tvinges til å ta
stilling til krigen som mulighet og krav, igjen og
igjen. Kan krig forsvares? Finnes det situasjoner der det å unnlate å handle militært vil ha
verre konsekvenser? I så fall når? Var det riktig
å intervenere på Balkan for å forhindre folkemord? Enn Afghanistan? Irak? Syse har skrevet
en viktig bok om et ubehagelig spørsmål som
ser ut til å konfrontere oss oftere og oftere i en
nervøs verdenssituasjon.

Joakim Hammerlin

I ﬂommen av reisebokforfattere skiller Torbjørn Færøvik seg ut som en av det norske
bokmarkedets beste og mest underholdende
fortellere med sin særegne evne til å fange
leserne og formidle krevende materiale. Årets
bok, «Kina- en reise på livets elv» er den fjerde i rekken av Asiaberetninger fra Færøvik.
Leserne tas med på en eventyrlig reise på
langs Kinas største elv Yangtze over 630 mil «den store elven» som kineserne kaller den.
Konseptet er enkelt, men velfungerende.
Fra sitt utgangspunkt ved elvas utløp ved
Shanghai tar forfatteren leseren med på en
hundre dager lang reise gjennom et land i en
voldsomt historisk omforming, på jakt etter
den store elvas kilder høyt oppe i den tibetanske fjellverdenen. Han reiser gjennom skyskraperjunglene i de store vekstområdene i
øst, over mektige slettelandskap, gjennom
bambusjungler og ugjennomtrengelige fjellpass. Tro mot sitt konsept reiser han mest
mulig med båt, men også i skranglete busser,
på hesteryggen og på føttene der hvor veiene
stopper opp og stiene og gamle ferdselsårene tar over. Underveis stopper han opp, og tar
oss med på små avstikkere. Enten i den fysiske reisen eller i Kinas mangfoldige historie.
En forfatter må tegne en fortrolighetspakt
med leseren sin, har den danske reisejournalisten og spaltisten Karsten Jensen sagt en gang.
Her ligger en av styrkene til Torbjørn Færøvik.
Hans evne til å fange opp detaljer, historier, navn, anekdoter, til å se og forstå hva han
ser og formidle dette med sprudlende fortellerglede, med autoritet og fargerikdom, spent
ut på sitt rikfoldige dramaturgiske lerret, gjør
Torbjørn Færøvik til en mester i sitt fag.

Arne Storrønningen
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NorWatch
Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør

Hvor mange skandaler må til før vi skjønner at korrupsjon angår oss på lik linje med andre land. Her som andre steder er det sant at man bare ﬁnner det man
leter etter, sier Eva Joly. foto: kristin fagerlid

Moderne kolonialisme
– Den store korrupsjonsstrømmen går fra Nord til Sør,
og innebærer at Vesten har satt et sugerør ned i ressursene
til den tredje verden. Dagens korrupsjonssystem har klare
trekk som ligner en moderne form for kolonialisme,
og er en av de store hindringene for utvikling i den
tredje verden, sier korrupsjonsjeger og spesialrådgiver
Eva Joly til NorWatch.
tekst PIA A. GAARDER

Inne på Eva Jolys kontor i Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo, har
den norske korrupsjonsjegeren ikke
bare utsikt over Oslo, men også et
fugleperspektiv over hva korrupsjon
er i ferd med å gjøre med den verden
vi lever i.
For når man snakker med henne,
fremstår arbeidet mot korrupsjon
som mye mer enn etikk. Det dreier
seg om demokratiets fremtid, om å
forhindre at de kriminelle kreftene
får et sterkere grep om verdenshandelen og ﬁnansmarkedet. Og ikke
minst dreier det seg om en rettferdig
fordeling og om u-landenes mulig-

het til å komme inn i en positiv
utviklingsspiral.
Vår hjemlige Iran-skandale i Statoil vil Joly derimot ikke kommentere. Hun spør bare: – Hvor mange
skandaler må til før vi skjønner at
korrupsjon angår oss på lik linje
med andre land. Her som andre steder er det sant at man bare ﬁnner
det man leter etter.
Eksporterer korrupsjon
Generelt har Eva Joly lite til overs for
bildet av korrupte stater i den tredje
verden som tvinger solide vestlige
selskap til å betale penger under
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bordet. Storkorrupsjon som fenomen betrakter
hun tvert om som et av Vestens fremste og mest
skadelige eksportprodukter.
– Hovedstrømmen av korrupsjon går fra Nord
til Sør. Det er et fenomen som velutviklede vestlige land har eksportert til utviklingsland innenfor
en ramme som for meg fremstår som svært paternalistisk. Noen går fortsatt rundt og tror at man
ikke kan gjøre annet enn å forholde seg til sør-

Som fransk forhørsdommer ledet Eva Joly avsløringen av et massivt regjeringsstøttet korrupsjonssystem i den franske oljegiganten Elf (i dag
del av TotalFinaElf). foto: reuters

amerikanske, asiatiske eller afrikanske land på
denne måten, sier Joly.
Korrupsjon har sitt opphav i store vestlige selskap som skaffer seg innpass på markedet, urimelige økonomiske fordeler og en illegitim personlig økonomisk gevinst. Den individuelle
gevinsten mener Joly for øvrig er et element man
ofte undervurderer som drivkraft for korrupsjon.
– Vesten eksporterer en korrupsjon som egentlig består av de negative sidene ved vår egen kultur. Dette får en rekke alvorlige konsekvenser for
u-landene. Ved å korrumpere utviklingslandenes
ledere, tilegner Vesten seg u-landenes enorme ressurser billig. De negative økonomiske konsekvensene for utviklingslandene er dramatiske. Korrupsjonsstrømmen fra Nord til Sør er direkte undertrykkende fordi den hindrer utvikling, sier Joly.
Joly har ingen tro på at korrupsjon dreier seg
om en rekke enkeltstående tilfeller. – Det er snakk
om et system, understreker hun.
– Men ligner ikke dette systemet svært på gammeldags imperialisme?
– Jeg er ingen historiker, men på mange måter
kan man si at korrupsjonssystemet har klare
trekk som ligner en moderne kolonialisme. Appetitten har i tillegg vist seg å være grenseløs. Det
som skjer overfor den tredje verden er rått.
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Stor- og småkorrupsjon
Joly befatter seg utelukkende med det som kalles
storkorrupsjon og ikke den såkalte lille korrupsjonen som er hverdag i en rekke utviklingsland.
Storkorrupsjonen består av skatteparadiser, hemmelige konti og oppkjøp av et lands ledende personer innen politikk, administrasjon og
næringsliv. Storkorrupsjonen ﬂytter beslutninger
bort fra u-landenes beste til hva som er best for
vestlige selskap og for en korrupt elite på begge
sider av Nord-Sør linjen.
Småkorrupsjonen, hvor man for eksempel
betaler en funksjonær for å få papirene gjennom
den byråkratiske mølla, betrakter Joly som et
resultat av fattigdom og ikke som årsak til fattigdom og underutvikling:
– Problemet med den lille daglige korrupsjonen er stort og omfattende, og den kan analyseres
på mange måter. Men til syvende og sist har fattigdommen skylden. Det er likevel ikke nødvendig å føye til en annen og større ulykke som fører
til at land robbes for sine ressurser. Småkorrupsjonen må ikke blandes sammen med mekanismene bak storkorrupsjonen, og det er storkorrupsjonen vi kan gjøre noe med, understreker Joly.
Sidestrømmene
Ett aspekt ved storkorrupsjon mener Joly får altfor liten oppmerksomhet. Når et vestlig selskap
korrumperer oljeministeren i for eksempel et
afrikansk land, mottar oljeministeren kanskje
100-200 millioner dollar, men samtidig kommer
svarte penger tilbake til Vesten:
– En del av korrupsjonspengene kommer ofte
tilbake til betaleren. Det er en del av korrupsjonsavtalene. Penger ﬂyter dermed tilbake til de hemmelige kassene i Vesten hvor det bygges opp hemmelige fond og enorme individuelle formuer. I
Frankrike har jeg sett hvordan den afrikanske
korrupsjonen hele tiden har fôret den franske
korrupsjonen. Disse sidestrømmene fra korrupsjonen som kommer tilbake til Vesten, må igjen
gjennom hele hvitvaskingsmaskineret før de påny
kan investeres, forklarer Joly.
Hvitvasking
Eva Joly benytter enhver sammenheng til å understreke at all hvitvasking benytter seg av de samme
mekanismene enten der dreier seg om korrupsjon
eller den organiserte kriminalitetens proﬁtt fra
narkotika, utpressing, prostitusjon, menneskesmugling, våpensmugling og så videre.
Storkorrupsjonen som våre selskap står bak,
opprettholder med andre ord de samme mekanismene som den organiserte kriminaliteten er helt
avhengig av. En slapp holdning i arbeidet mot
storkorrupsjon, innebærer at man ikke setter
bremsene på for å stanse den organiserte kriminalitetens voksende inﬁltrasjon i verdensøkonomien.
– Per i dag regner man med at mellom 5 og 10
prosent av verdenshandelen stammer fra kriminell virksomhet, sier Joly. Prosenten omfatter alt
– fra den organiserte kriminalitetens proﬁtter, til
korrupsjonsstrømmene som vestlige selskap
utbetaler. Og alt skyﬂes gjennom de samme kana-

lene tilbake til den åpne økonomien som dermed
i stadig større grad kontrolleres av lyssky krefter.
Korrupsjon i Vesten
Joly understreker at selv om hovedstrømmen av
korrupsjonspenger går fra Nord til Sør, ﬁnnes det
en annen stor strøm som består av korrupsjon
mellom private selskap og mellom private selskap
og politikerklassen i Vesten.
– Det er svært vanlig at de som selger for
eksempel ﬂymotorer, betaler kjøperne svart for å
velge deres motorer. Ifølge mange etterforskninger er det i Frankrike helt vanlig at 2,5 prosent av
kontraktsummen i byggeprosjekter går tilbake til
politikerne som ga ﬁrmaet kontrakten. Man får
rett og slett ikke kontrakten dersom man ikke
betaler. Det sies å være en måte å ﬁnansiere politiske partier. Men når man regner på tallene ser
man at det ikke kan stemme. Det dreier seg om
altfor mange penger, forteller Joly.
– Under presentasjonen av Paris-erklæringen mot
korrupsjon i juni pekte du på ﬁre områder som er spesielt utsatt for korrupsjon, nemlig store byggeprosjekter,
våpenhandel, olje og energi. Er fellesnevneren som gjør
dem så utsatt for korrupsjon, en enorm bruk av statlige
midler?
– Ja, så absolutt. Det dreier seg om ﬁre sektorer
hvor alle stater bruker spesielt store beløp, og hvor
kontraktene er konsentrerte og store, sier Joly.
– Er det mulig å operere internasjonalt uten å betale
korrupsjon?
– Man skal være klar over at u-landene lider
under korrupsjonen, og at det er et voksende
ønske om å bli kvitt denne byrden. En rekke valg
de siste årene i den tredje verden er blitt vunnet
nettopp fordi kandidaten sier at jeg skal ordne
opp i korrupsjonen. Det er stadig større etterspørsel etter selskap som garantert følger etiske retningslinjer. Til syvende og sist kan det bli et konkurransefortrinn å være et ﬁrma som ikke inngår
kontrakter basert på korrupsjon, avslutter Joly.
◆

FAKTA
EVA JOLY
Etter 30 år i Frankrike kom Eva Joly i fjor til Norge som
spesialrådgiver i Justisdepartementet med mandat til å
styrke Norges arbeid internasjonalt mot korrupsjon og
hvitvasking. Som forhørsdommer i franske Økokrim
hadde Joly ledet opprullingen av Elf-saken, Europas største korrupsjonsskandale.
Oljeselskapet Elf viste seg å ha brukt hele 32,5 milliarder kroner til korrupsjon av politikere i Afrika og i
Europa. Partiet til Tysklands tidligere forbundskansler
Helmut Kohl, CDU, skal ha mottatt nærmere 350 millioner kroner da Elf kjøpte det tidligere DDR-oljemonopolet Minol Leuna i 1992.
I boken «Er det en slik verden vi vil ha» beskriver
Joly dødstruslene og angrepene hun ble utsatt for
under etterforskningen, og viser dermed hvilke maktsentra som er involvert i storkorrupsjon.
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signaturen
Ryggsekkturister til Burma!
Prøv å se det for deg: Du er ryggsekkturist i et buddhistisk land
i Sørøst-Asia. En lokal guide har tatt deg og kameraten din
med til et munkekloster. Det er formiddag og klart for dagens
siste måltid for disse som har gitt avkall på alt for bare å dyrke
roen og freden.Vislingen fra munkenes sandaler er eneste lyd.
Du tenker at du kanskje burde trekke deg unna, i respekt for
munkenes privatliv.
Da er det at stillheten brutalt opphører: To digre turistbusser buldrer som tanks inn på tempelområdet, og nesten
hundre tyskere og italienere begynner å tyte ut bussdørene

som kjøttfarse. Elefantﬂokken setter mot deg. Kameraer og
sminkepunger klasker mot dyvåte skjortekropper.
Sekunder senere er menneskebergene fremme ved matstasjonen, der de erfarent skvalper ut i en perfekt formasjon;
alle kameravinkler skal være dekket. Enkelte videofotografer
inntar sweeperrollen og beveger seg som lydløse ﬁskeboller
mellom innadvendte munker og matutdelere.
Hvordan ville du reagert?
Vel, jeg og fotograf Ulvar Arnkværn rømte scenen, skygget banen, rød av skam over å komme fra samme verdensdel
som disse vandalene.
Seansen fant sted i det fryktede militærdiktaturet Burmas
vakre kulturhovedstad Mandalay tidligere i år, og den ﬁkk oss
til å tenke: Ikke rart Suu Kyi og Bondevik oppfordrer til turistboikott!
Den regimestyrte pakketurismen er det juntaen som tjener penger på. Intet tilgodeses den jevne burmeser. Disse
turistene setter ikke sine ben på en lokal restaurant og de legger aldri sine busstøle kropper til strekk i en herbergeseng. De

måtte handle raskt, for å få DLB under seg.»
Hos Norsk Tipping på Hamar er man
kjent med problematikken, men avviser at
uttalelsene fra People’s Alliance-lederen
reﬂekterer det som er de egentlige forhold.
– Slik vi ser det, var det av konkurransehensyn presidenten overtok selskapet, sier
pressetalsmann Pål Enger i Norsk Tipping til
NorWatch.
Enger forteller at det dreier seg om en
konsulentavtale, ikke et oppkjøp, og mener
den politiske røra kan ha sitt utspring i at
personen Norsk Tipping fremforhandlet lotteriavtalen med heter Melinda Moragoda.
Han er sjefen for de pågående fredsforhandlingene i Sri Lanka.
Norsk Tipping introduserer nå online-systemet sitt på Sri Lanka. illustrasjonsfoto: joakim hammerlin (norwatch)

NORSK TIPPING I POLITISK RØRE PÅ SRI LANKA
I mai presset Sri Lankas president Chandrika Bandaranaike Kumaratunga i gjennom
det opposisjonen mener var en ulovlig
overdragelse av Development Lotteries
Board fra regjeringen. Overdragelsen satte
i gang en bølge av spekulasjoner om at
presidentens neste trekk vil være å oppløse
nasjonalforsamlingen.
Norsk Tipping ble brakt inn i kontroversen da generalsekretæren i parlamentspartiet People’s Alliance offentlig gikk ut og forsvarte president Kumaratungas disposisjoner i The Sunday Leader 25. mai:
«Presidenten har etter mitt syn tatt over
DLB av gode grunner. Vi ﬁkk greie på at DLB
skulle selges til et norsk selskap (Norsk Tipping, red. anm). Det er grunnen til at hun

snakke ikke engang med vanlige folk.
Annerledes er det med ryggsekkturismen, som nå nesten
er fraværende i Burma: Nesten samtlige burmesere vi kom i
kontakt med, uttrykte en følelse av isolasjon, av ensomhet.
Alle vil de ha backpackerne tilbake.
Kanskje er tiden inne til å problematisere demokratibevegelsens absolutte boikottoppfordring. For hvem andre enn
militærjuntaen tjener på isolasjonen av folket de berøver friheten?
Turistene er ingen ensartet gruppe. Tvert imot kan den
informerte ryggsekkturist være et viktig vitne og en budbringer for det trellbundne folket i Det gylne landet.

hengighetskjempende Shan-staten i
Burma. Da hadde det allerede kommet
massiv kritikk mot selskapet fra organisasjoner som International Rivers Network
(IRN) og EarthRights (ERI).
Utenriksdepartementet forholdt seg
lenge forholdsvis taust om saken, men
måtte, etter press fra NorWatch og Dagbladet, til slutt medgi at det var de som hadde
betalt for mesteparten av studien. Lederne i
PD Burma, Den norske Burmakomite og FIVH
sendte i slutten av september et formelt brev
til Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson,
hvor de krever at Norconsult irettesettes.
Organisasjonene reagerer spesielt på formuleringen i Norconsult-rapporten om at en
vannkraftutbygging i Shan-staten vil kunne
føre til bedret levestandard i befolkningen.
Norconsult-saken er et klart brudd på
Bondeviks boikottoppfordring fra 1997,
mener de tre organisasjonene, som viser til
informasjon fra NorWatch om at det er regimeselskapet Myanmar Economic Corporation som vil stå for en eventuell utbygging.

David Stenerud

ﬂeste er underleverandører i den tredje verden til merkevareselskap i Vesten.
Etter en formell klage fra en lokal kristen organisasjon i Hong Kong, fikk Veritas
en kraftig refs av det internasjonale etikksertifiseringsselskapet SAI. Hele jobben i
Kina måtte gjøres om igjen, og resultatet ble
at 20 av 40 sertifikater ble trukket tilbake.
Bruddene på SA 8000-standarden viste seg
å omfatte alt fra arbeid i overopphetede
lokaler, dårlig mat og elendige soveforhold,
til lang arbeidstid, fysiske avstraffelser, urettmessige lønnstrekk og aldersdiskriminering.
Veritas forklarer fadesen med startproblemer og at sertifiseringsarbeidet var satt
bort til en ekstern arbeidsgruppe. Forholdet
gjenstår likevel; at det anerkjente norske
sertifiseringsselskapet Veritas sviktet selve
målsettingen for etikksertiﬁseringen i Kina.

ETISK FADESE FOR
VERITAS I KINA
Salween er ifølge International
Rivers Network den siste store uutbygde elva på det sørøst-asiatiske
fastlandet. foto: earthrights

UD FINANSIERTE HJELP
TIL BURMA-GENERALENE
I september gjorde NorWatch det kjent at
norske Norconsult hadde anbefalt byggingen av et damanlegg ved Tasang i Salween-elva som renner gjennom den uav-

Det Norske Veritas satset i 1998 på etikksertiﬁsering av fabrikker i den tredje verden.
Men i 2001 risikerte Veritas å miste retten til
å utstede etikk-sertiﬁkatet SA 8000, kan NorWatch nå avsløre.
– Vi hadde rett og slett ikke gjort en god
nok jobb, innrømmer Veritas informasjonssjef, Harald Bråthen. Selskapet måtte trekke
tilbake halvparten av sertiﬁkatene i Kina.
Etikksertifikatet SA 8000 ble lansert i
1997 og er ment å gi garanti mot uverdige
og uakseptable arbeidsforhold. Bare 259
fabrikker er til nå SA 8000-sertifiserte. De

Veritas etikksertiﬁserte fabrikker
med elendige arbeidsvilkår i Kina.
foto: arne storrønningen, norwatch
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foto: trond wormstrand
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Venner av vell
Sykkelhjulene mine knaser mot grus. Jeg tråkker inn i

skogen øst for Oslo. Der skal jeg prøve å ﬁnne min favoritt
blant trærne – en høyreist, gammel osp. Jeg er spent.
tekst TROND WORMSTRAND
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riktig gamle ospetrær er ikke lette
å ﬁnne. Ospen var lenge et ugress og
ble fjernet fordi den tok opp plassen
for mer lønnsomme nåletrær. Derfor
må jeg nok langt inne i Østmarka,
inn til et lite fredet område. Ospen
ugress? Nei, ospen hører til naturens
mest tiltalende skapninger. For det
første ser den godt ut. Om høsten
står ospene som fakler og brenner
gult og rødt. Men også om våren er
den verdt et blikk med sine unge,
mahognibrune blader. Dessuten rasler ospen en behaglig musikk. Den
er en veldig vindharpe. En betydelig
bidragsyter til suset i skogen, den
gode lyden av vind gjennom løv og
bar som blandes med lyden fra
fuglevinger, insektvinger og rennende vann. "Er du rik nok til å høyra
lauvsusen ein skumrande, grå

sumarkveld – då er det enno von for
deg", sier Olav H. Hauge.
Jeg bor langt fra bølgeskvulp og
brenninger. Men raslingen fra noen
osper rett utenfor hagen min, er en
god erstatning, og jeg er redd for å
miste dem. Jeg blir urolig når jeg
hører motorsag i nabolaget. For et
par år siden gikk det to herrer med
øks og sag og fjernet all osp i skogslia jeg har utsikt til. Lia ble tausere,
kjedeligere. De drepte noe av det
store suset.
Det er slutt på skogsveien. Jeg parkerer sykkelen og trasker inn i naturreservatet i Østmarka. Det er godt å
begi seg inn i en gammel skog. Kan
grunnen være at våre fjerne forfedre i
Afrika levde ufattelig lenge i skog, i
tiden før øksa, hogstklasser og skogeierforbund kom til verden?
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Stiﬁnneren
hele tiden uten å ﬁnne likevektsleie.
Ospen er gavmild. Neppe noe tre
bidrar så sjenerøst til skogens mangfold. Særlig de store, modne, gamle
ospene. Rådyr og elg, hare og bever,
beiter på ospa. Tiuren også. Din
bestefar eller oldefar brukte kanskje
løv og bark fra osp til kuene? Barken

den gjerne innerst. Treet blir hult og
lar seg raust perforere av hakkende
nebb. Spettene hakker hull for
andre arter – og spetter ﬂest foretrekker osp. Over 20 fuglearter i
Norge er avhengig av reirhull i trær.
I tillegg bruker ﬂere arter hull som
alternativ reirplass. Særlig viktig er

ble også gitt til hester som fôr – gjerne
før de skulle på marked. Barken
gjorde dem fete og blanke.
Når ospen blir gammel råtner

forlatte spettehull for uglene og for
skogdue, kvinand og laksand. Mår
og ﬂaggermus bor også i spettehull.
Jeg ser spettehull i ﬂere etasjer opp-

foto: trond wormstrand

Stien er gul av bjørkeløv. Ennå
ikke noe ospeløv å se, eller å lukte.
Nesa fanger ellers lett opp duftene
fra ospeløv som ligger på bakken og
råtner. En sterk og god duft. Jeg forlater stien og går på grønn og gyngende mose. Brått står det en høy,
gammel osp foran meg. Den skjelver gult – klorofyllet har tatt sitt fargesprakende farvel. En vakker,
monumental skapning. Godt over
20 meter høy og kanskje snart hundre år.
Ospen er verdens reddeste tre,
blir det påstått. Den skjelver ved det
minste vindpust. Men hvorfor
denne skjelvingen? Vet treet noe? Er
det dømt til evig skjelving fordi det
leverte materialer til Kristi kors?
Svenskene mener den skjelver ved
tanken på fyrstikkfabrikken i Jönköping. (Osp egner seg til fyrstikker,
både fordi veden er lett og seig og
fordi den gløder dårlig etter at ﬂammen er slokket). På latin heter ospen
Poplus tremula. Tremolo er et
musikkutrykk som betyr støtvise
eller skjelvende toner. Hva mener
botanikerne? De forteller at ospeløvet skjelver lett fordi de lange bladstilkene er ﬂattrykte. Samtidig er
bladene stive og tunge og vipper

over i treet jeg har foran meg. Den er
en boligblokk av tre – og lang fra et
ugress.
Før hilste jeg på et tre bare en
gang i året, nemlig juletreet. Nå tar
jeg gjerne trær i grenen. Treterapi er
undervurdert som sykdomsbekjemper, har jeg hørt en psykolog fortelle. Trær er krykker for psyken.
Akkurat nå står jeg her som en rar
person og tenker på Lars Hertervig,
den geniale, men også gale, maleren
fra Rogaland. Han sto ute i stormen
og studerte hvordan de forskjellige
trærne oppførte seg. Jeg står i brisen
og ser ospen vinke raslende ned til
meg. Jeg vinker tilbake.
Kanskje takker ospen for et
vennskap. Det er jeg som skal takke,
sier jeg til den gamle, og tar med
meg hakkespettene, meisene, uglene, beveren, rådyret, måren og ﬂuesnapperne i takken. Sammen står vi
her og føler en samhørighet med det
skjelvende treet.
Treet drysser gul konfetti på oss
– og stemningen blir nesten opprømt blant vennene av vellagret osp.
◆

foto: knut-erik helle

llagret osp
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Ytring innenfra

Paradoksal ansvarlighet

ARILD HERMSTAD
daglig leder i
Framtiden i våre
hender.

I kjølvannet av Statoil-skandalen i
Iran er det grunn til å tro at ﬂere
bedrifter vil gå gjennom sine prosedyrer når de opererer i land hvor det
ikke alltid er enkelt å harmonere
etiske krav og forretningsmuligheter. Norge er heller ikke verdens
beste land med hensyn til korrupsjon, og NorWatch har for eksempel
avdekket hvordan Veidekke ikke får
fortsette sitt prosjekt i Uganda på
grunn av mistanker mot ansatte i
selskapet.
Vi kan håpe på at bedriftenes gjennomgang av rutiner vil gi resultater.
For de store selskapene er korrupsjon et av ﬂere temaer når de presenterer sine rapporter om sosial ansvarlighet, såkalte CSR-rapporter
(Corporate Social Responsibility).
Statoil er intet unntak, og Hydro
kan også skilte med en egen plan for
CSR. Sistnevnte motivert ut fra sine
erfaringer i Utkal-prosjektet i India,
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hvor FIVH engasjerte seg på ﬂere
måter på slutten av 90-tallet. Det er
utvilsomt noe bra med at ﬂere og
ﬂere lager planer for CSR, og vi
håper at Fjells avgang vil skremme
enda ﬂere bedrifter på rett kjøl. Og
det er grunn til å spørre seg hvorfor
ﬂere og ﬂere toppledere omgir seg
med begreper som ”etiske retningslinjer” og ”sosialt ansvar”.
Mange selskaper later til å ha glemt
at de har et ansvar for mer enn bare
proﬁtt og børskurs. Kravet om maksimal proﬁtt til eier har erstattet en
forgangen forståelse hvor eierne
bare var en av ﬂere interessenter
som bedriften skulle betjene. For
eksempel tok mange av de tidlige
industribedriftene et stort ansvar
for å skape gode leveforhold for alle
innbyggerne i de lokalsamfunnene
hvor de hadde sin produksjon.
I dag har globaliseringen gitt bedriftene nye muligheter. Blir det for

vanskelig eller dyrt der man er, kan
man alltid ﬁnne nye og billigere
lokalsamfunn å ﬂytte til. Og når de
internasjonale ﬁnansreguleringene
har blitt fjernet, er utﬂytting av produksjon til lavkostnadsland blitt
regelen for de ﬂeste som har hatt
muligheten. Det ﬁns ingen overnasjonale institusjoner som effektivt overvåker og reguleringer selskapene, selv om over halvparten av
verdens 100 største økonomiske
enheter er privateide selskaper. Vi
savner et globalt konkurransetilsyn,
eller et rettssystem som fratar verstingselskapene retten til å drive uten
hensyn til miljø, arbeidstidsregler,
med mer. Det merkelige er at de selskapene som selv har utmerkede
etiske retningslinjer og velformulerte
strategier for sosialt ansvar, ikke vil
ha slike overnasjonale regler. Mon
tro hvorfor? Kan det være at det ville
vært negativt for børsverdien?
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nett og nytt
REDIGERT AV KNUT-ERIK HELLE

Ta jula tilbake!
Med aksjonen ”Gi oss jula tilbake” vil
Framtiden i våre hender skape debatt
om det kommersielle julepresset.
Målet er å få handelsstanden til å
starte jula først i desember.
«Allerede i slutten av september
inntar den første julemarsipanen
dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Fra da av er det bare dager før
julebordene, julepynten, juletrærne, julesangene og julenissene dukker opp», heter det i oppropet fra FIVH. Organisasjonen klandrer handelsnæringen for å ødelegge forventninger og redusere
barns jul til ren materialisme.
– Næringsinteressene misbruker jula i omsetningens navn og bidrar til et
uønsket kjøpepress. Det er provoserende, mener daglig leder Arild Hermstad.
At julemarsipanen fra Nidar allerede kom ut i butikkene i midten av september, synes Hermstad er betegnende.
– Nidar leder an i en utvikling hvor næringslivet ofrer jula på proﬁttens
alter. Det er frekt når juleproduktene kommer tre måneder før høytiden, sier
Hermstad. FIVH har fått trykket opp klistremerker og fått laget en egen side
på internett hvor de som støtter kampanjen kan skrive under på et opprop.
Hjemmesiden kan man ﬁnne på www.giossjulatilbake.no. Her kan også klistremerket (Se bildet på denne siden) bestilles.

Kjøpefri dag
28. november er en god anledning til å la butikkene være i fred. Da er det
igjen den internasjonale kjøpefrie dagen. Kjøpefri dag er den norske varianten av «Buy Nothing Day», en internasjonal markering som ﬁnner sted i
over 30 land. Canada og USA var de første landene som markerte dagen.
De siste årene har Framtiden i våre hender også markert dagen, i samarbeid med blant andre Adbusters i Norge. På nettstedet www.adbusters.no
og www.adbusters.org ﬁnnes mer informasjon om begivenheten. På sistnevnte nettsted er det mulig å laste ned plakater og løpesedler.

Adbusters på riksutstilling
Den norske avdelingen av Adbusters og Framtiden i våre hender samarbeidet om mediebløffen om et ﬁktivt selskap som skulle gi ut gratis reklameﬁnansierte bibler til skoleungdom. Målet var å sette fokus på hvor grensene
skal gå for kommersielt press. Det ﬁktive selskapet Gratisbibel (www.gratisbibel.net) ﬁkk mange bestillinger på bibelen, med annonser fra McDonalds,
Coca Cola og mange ﬂere. Nå kan de visuelle elementene fra kampanjen sees
på utstillingen «Kunst til folket», som er Riksutstillingens 50-års jubileumsutstilling. Fra 17. oktober kan utstillingen oppleves på Kunstnernes hus i
Oslo fram til 16. november, fra 27. februar neste år er utstillingen på plass i
Tromsø kunstforening og den 16. april er utstillingen på Bomuldsfabriken
kunsthall i Arendal.

Illustrasjon: Bodin / Adbusters

Etisk forbruksuke
I Bergen er det igjen klart for Etisk forbruksuke lørdag 18. til fredag 24
oktober. Det blir blant annet moteshow i samarbeid med Fretex, debatt,
matlagingskurs og byttemarked. Forbruksuken er arrangert av Framtiden i
våre henders lokallag, i samarbeid med Natur og ungdom, Grønn hverdag,
SLUG og Changemaker. Programmet er å ﬁnne på www.ﬁvh.no/bergen

Reklamedebatt
Studentlaget til FIVH på Blindern arrangerer regelmessig debatt-kvelder på
Chateau Neuf. Onsdag 5. november klokka 19.00 er tittelen på debatten
”Begravelsen er sponset av… - En debatt om reklamens makt og avmakt.”
I panelet sitter Trond Blindheim, amanuensis ved handelshøyskolen BI, Åse
Brandvold, fra Adbusters Norge, Steinar Lem, fra Framtiden i Våre Hender
og Ingebrigt Steen-Jensen, strategisk rådgiver i Dinamo
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1967 987

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.

Bo sosialt og miljøvennlig

1977
1978
retrospektiv
978

1972
1967
1979 Mental lammelse

I Villa Mer bor det 21 (snart 23!) voksne og barn i et stort gammelt trehus
med hage.Vi har felles middag hver dag, og hjelper hverandre med barnepass, kompostering, reparasjoner og matinnkjøp. Nå har vi plass til ﬂere
medeiere. Kanskje det blir deg?
Villa Mer har private rom og leiligheter, og felles kjøkken, spisesal,
lekerom, luksusbad, peisestue og verksted. Vi er ikke tufta på noen spesiell ideologi, men vi ønsker å leve så miljøvennlig som mulig. For eksempel kjøper vi mye økologisk mat direkte fra bønder i nærheten.
PLASS TIL DEG: To av beboerne har fått jobb nordpå, derfor skal vi nå
selge en andel i huset. Det rommet som nå er ledig er et lyst rom på 38
m2 med egen hageutgang. På sikt er det mulighet for mer plass og
ombygging til egen leilighet med kjøkken, bad og 2 soverom. Prisantydning: 800 000 kroner. Huskjøpet ble ﬁnansiert av Cultura Bank, sannsynligvis kan du også få boliglån i Cultura.

Uten å ta noe standpunkt «for eller mot», vil jeg uten reservasjon hevde at vi her
står overfor en av de betydeligste bøker som er utkommet her i landet i år. Boken
er av en slik karakter, at hvis den ikke reiser årets mest omfattende og dyptgripende samfunnsdebatt, kan forklaringen bare være at det norske folk er halvt
bevisstløst. De eventuelt ansvarlige for en slik nasjonal mental lammelse må plasseres hos våre ledende politikere og hele det politiske establishment.

Yngvar Senstad, Folkevett nr. 2/79. Kommentar til Erik Dammanbok
«Revolusjon i velstandssamfunnet».

1984 Et liv med data

Hver gang Takayoshi Seki tar sin lunsjpause i Toshiba-hovedkvarterets kantine, slipper han å betale med kontanter for sine
nudler med rå ﬁsk eller sin Sukyaki. Han bare leverer fra seg sitt
identitetskort, og deretter sørger datamaskinen for at regningen blir betalt. (…) Seki er dataingeniør og en av de 7000 ansatte ved det nye hovedkvarteret til elektronikkgiganten Toshiba
som har funnet ut at deres arbeidsdag er forandret av den nye
datamaskinen i hovedkvarteret.
Folkevett nr. 7/84

Se mer på www.villamer.org
Ring Beate Eiklid på 90 13 18 11
eller skriv til post@villamer.org

1984 Guds krav

«Barnas leksikon» ønskes kjøpt.

Vi bør som kirke se på «Fremtiden i våre hender» som en bevegelse
som ansvarsfullt kaller til en bedre forvaltning av vår jord og en
medmenneskelighet som korresponderer med Guds krav om
nestekjærlighet og rettferdighet. Må «Fremtiden i våre hender fortsatt he en god utvikling og utfordrende gjerning å gjøre i vårt folk.
Biskop Erling Utnem til Fædrelandsvennen,
Folkevett nr. 8/84
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B-Blad
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Ved adresseforandring: Meld fra skriftlig. Bruk postverkets
spesielle postkort eller send konvolutt merket «Adresse-forandring». Oppgi EDB-nummeret som står på navneetiketten,
og gammel og ny adresse.

Sirenen skjelver i et frydeskrik!
En arbeidsdag er gått, og hvilen venter.
Den store porten svinger op, og lik
en ﬂokk av kalver tumler unge jenter
med blanke øier ut i dagens lys.
Nu skal de ta sig fri og det med renter!
De skotter til fabrikken med et gys:
– Den er det snart på tide pokkern henter!
De unge kvinner! Å, jeg unner dem
en ungdom vill og glad denne våren!
For tidsnok får de unger, mann og hjem
her borti gaten i den store gården.
Og tidsnok får de bitterhetens smil
og slitets farve i de unge øine ...
– Sirenen tier. Det er arbeidshvil.
De muntre jenter er for lenge siden ﬂøine!
Rudolf Nilsen
(Utdrag av diktet Arbeids-slutt utgitt høsten 1929)

