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Svømmende kjøttkaker
Det har blitt stille rundt hvalfangsten. Det som var den store symbolsaken
for den internasjonale dyrevernbevegelsen fra tidlig på syttitallet til midten
av det forrige tiåret har nærmest blitt helt borte fra nyhetsbildet og den
internasjonale miljøagendaen.
Men den gamle hvalfangernasjonen Norge fortsetter jakten på det vakre
havpattedyret. Verdien av fangst av vågehval utgjør et sted mellom 25 til 30
millioner kroner. Selv om den norske hvalfangsten foreløpig ikke nødvendigvis truer vågehvalen med utryddelse er det mange gode grunner til å
advare mot en re-kommersialisering av hvalfangst.
Norge var gjennom flere tiår i det tjuende århundre en pådriver for den
kommersielle hvalfangsten. Gjennom hemningsløs nedslakting av verdens
største pattedyr bygde nasjonen Norge opp en hel næring og industri rundt
denne fangsten. Vi utviklet harpunen og en del av teknologien og metodene som gjorde det forrige århundres nedslaktning av hval mulig. Selv om det
tjuende århundres jakt av hval også må sees og forstås i lys av de verdiene og
den kunnskapen som preget denne perioden, bør vi i det minste forventet
at vi nå går i spissen for en helt annen praksis for å beskytte livsmangfoldet
i havet.
For etterkrigs-Japan utgjorde hvalkjøttet omkring 40 prosent av landets
proteintilfang. Hvalkjøtt var også en viktig matkilde for Norge. Dette ernæringsargumentet er har nå falt bort. Steinar Bastesens berømte utsagn om
de store hvalene som «svømmende kjøttkaker» holder ikke mål.
Hvalen bør betraktes som en global ressurs. Den streifer over store havområder. Norge bør derfor ikke egenrådig forsyne seg av denne ressursen
helt i strid med det som er utbredte internasjonale holdninger og fangstpolitikk. Vi bør derimot vise forståelse for at resten av verden ikke ønsker å fortsette kommersiell fangst av hval.
Hvalfangsten gir også Norge et fortjent dårlig rykte både i den internasjonale miljø- og dyrevernbevegelsen og et rykte som en sær og bakstreversk
nasjon. Det er grunn til å spørre om vi fullt ut forstår hvilket bilde og inntrykk fangst av hval gir av Norge i det internasjonale samfunnet. Tiden er
mer enn moden til å ta et nytt skritt framover og avslutte et gammelt og
uverdig kapitel i denne nasjonens historie.
Norsk forskningsfangst av vågehval
skaper debatt og motstand i
utlandet. Foto: Scanpix

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør
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ning til de vanlige vendingene om
hvor viktig det er å samarbeide
med dem i administrasjonen av
nasjonalparker.
Naturkunnskapen og ressursforvaltningen til mange urfolk
kom langt før vestlige begreper
om naturvern. Selv om de aller
fleste stater har forpliktet seg
internasjonalt til å ta vare rettighetene til urfolk, har det ofte vært
et utilstrekkelig nasjonalt lovverk
eller så har anvendelsen av lovene
feilet i praksis ved mange verneinitiativer i Sør.
Maasaiene er blant urfolkene som har blitt
systematisk marginalisert og fått krenket rettighetene til leveområdene sine på grunn av store
verneinitiativer. (Foto: Reuters)

Urfolk krever oppreisning
En rekke urfolk i Sør står bak kravet om at det opprettes en uavhengig kommisjon for å granske historiske overgrep knyttet til opprettingen av flere nasjonalparker. Målet er anerkjennelse av rettigheter og tilbakebetaling.

tekst MICHELLE NEL / IPS og KNUT-ERIK HELLE

San-folket i det sørlige Afrika,
Maasai-folket fra Kenya og Tanzania, Nama-nomadene fra Iran,
Beduiner fra Saudi Arabia, Maoriene og Australias urinnvånere mener
alle de har fått grunnleggende
rettigheter krenket i forbindelse
med opprettingen av flere nasjonalparker. I høst var omkring 120
representanter for urfolk samlet på
den femte nasjonalpark-kongressen
til den Internasjonale naturvernunionen (IUCN) i Sør Afrika.
Vanskelig for maasaiene
Maasai-folket er blant urfolkene
som har blitt systematisk marginalisert og fått krenket rettighetene
til leveområdene sine på grunn av
store verneinitiativer.
– Vi har blitt tvunget til å forlate
hjem og land, fratatt livsgrunnlaget
4
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vårt og er gjort til ofre for dårlig
gjennomførte
verneinitiativer,
framholdt representantene deres.
Konfliktene med nasjonalparkene i
Kenya er langt fra bare historiske.
Tidligere i år truet maasaier med å
ta livet av alle løvene de kom over,
etter gjentatte brutte løfter om
kompensasjon og deltakelse. Myndighetene svarte med massearrestasjoner.
– Ikke kom og fortell oss at vi
må kastes ut av vårt eget land for å
gjøre plass for kommersiell jakt og
hoteller. Fortell oss heller ikke at vi
må leve etter reglene og reguleringene til zoologene. Hvis uavhengighet har noen mening, så må det
bety at vi skal behandles som mennesker, ikke som dyr, forklarer
Maasai-leder Edward ole Mbarnoti.
Han har sett hvordan utviklings-

prosjekter og turisme i tilknytning
til nasjonalparkene bare kommer
andre til gode, og ikke dem. Historisk opprettet det britiske koloniherredømmet nasjonalparker i
Kenya uten hensyn til stammefolkene som ble berørt. De var av
underordnet betydning i motsetning til det rike og eksotiske dyrelivet.
– Det er vi maasaiene som har
tatt vare på den uvurderlige naturarven på leveområdene våre. Vi
delte dette landet med de ville dyrene lenge før ankomsten av dem
som bare ser dyrelivet som et middel til å tjene penger, utdyper
Mbarnoti.
Sannhets-kommisjon
– Vi vil ha en uavhengig sannhetsog forsoningskommisjon som kan

ta opp kolonial urettferdighet,
brudd på rettigheter og tap av landområder, var kravet til representantene til en rekke urfolk fra Sør
under nasjonalpark-kongressen.
– Urfolk er rettighetsholdere og
ikke bare en berørt part i forbindelse med oppretting av nasjonalparker, slo de fast. De ser for seg at en
slik kommisjon skal uavhengig
granske og komme med råd med
hensyn til historiske brudd og overgrep mot urfolks rettigheter. Kommisjonen skal bidra til forsoning
og ha mekanismer for tilbakebetaling. Idealet er sannhets-kommisjonen som hørte tilståelsene knyttet
til politiske forbrytelser etter Sør
Afrika ble et demokrati i 1994.
Urfolkene selv håper dette vil sette
fokus på rettighetene deres og gi en
rettferdig oppreisning, i motset-

Høy temperatur
Nasjonalpark-kongressens paneldebatt «Park - med eller uten
folk» viste at spørsmålet om
urfolks rettigheter langt fra er et
ferdig og avklart spørsmål.
– Nasjonal økonomi og sikkerhetsinteresser må ikke bli underminert av tradisjonelle krav fra
minoritetsgrupper, sa Richard
Leakey, tidligere direktør i det
statlige Kenya Wildlife Service.
Han beskyldte massaiene for å
«politisere naturvernet» og framholdt at det «ikke finnes noen
urfolk i Kenya».
– Vi avviser Leakeys utsagn om
at det ikke finnes urfolk i Kenya
og motsetter oss insinuasjonen
om at å involvere urfolk i administrasjonen av vernede områder
kompromitterer Kenyas nasjonale sikkerhet. Urfolk er blant de
mest fredelige og maktesløse menneskene på jordas overflate, svarte
massaienes representanter. Andre
debattanter framholdt at det var
store økonomiske fordeler med å
involvere urfolk i administrasjon
og overvåkning av nasjonalparker.
Det er i dag omkring 250 millioner urfolk i verden, som hører til
over 5.000 forskjellige grupper i
70 land. Selv om de representerer
bare fire prosent av klodens
befolkning, står de for mellom 70
og 80 prosent av verdens kulturelle mangfold, ifølge Rainforest
Foundation.
◆

Bedre tider for gulløveapen

762 arter utryddet

For tretti år siden var den brasilianske gulløveapen nesten utryddet og bare 200 individer var å finne i naturen. I dag er det tusen
av dem. Den heller spesielle lille krabaten er
likevel truet, og forskerne mener at det må
minst være to tusen individer for at arten
skal være levedyktig uten hjelp utenfra. Det
viktigste er å utvide leveområdene til arten i
den sårbare brasilianske regnskogen langs
atlanterhavskysten. Det arbeides også med
å lage korridorer mellom flere av de isolerte
leveområdene til gulløveapen. Verdens
naturfond har arbeidet aktivt med å bevare
arten, blant annet gjennom avl.

En revidert utgave av den internasjonale
rødlisten over truete arter er nylig utgitt. Til
sammen er 12.000 av våre medarter truet
og 762 er utryddet for alltid i løpet av de
siste 300 årene. Den nye rødlisten har denne
gangen fokus på arter som lever på øyer. På
øya Asención i Sør-Atlanteren har fire
plantearter forsvunnet i konkurranse med
fremmede arter som ikke hører hjemme på
øya. På Hawaii har invasjon av fremmede
arter ført til sterkt press på den lokale floraen. Sneglene på Hawaii og Galapagos går
også en vanskelig fremtid i møte. En årsak er
husdyr som mennesker har ført med seg. En
tredel av Jordens 620 arter og underarter av
primater risikerer utryddelse i løpet av få år i
følge Verdens naturfond.

skandinaviske ulver har sin opprinnelse i
utsetting.» Gjennomførte undersøkelser
dokumenterer at ulver fra Finland-Russland
har vandret inn i Sør-Skandinavia både historisk og i nyere tid. Konklusjonen støttes av
genetiske analyser.

Ulven er et naturlig innslag i norsk
natur slår Direktoratet for Naturforvaltning fast.
Mens mange andre arter bare får
det vanskeligere, har gulløveapen i
Brasil fått det bedre enn før.

Problematiske klær

Amerikansk dødsvirus
Amerikanske myndigheter har finansiert
forskning som gjør forskjellige variasjoner av
kopperviruset ekstremt dødelig, selv med
kjente vaksiner. Hensikten er å være forberedt på hva bio-terrorister kunne finne på å
gjøre, ifølge New Scientist.Til nå har dødelige koppervirus som dreper mus, kuer og
kaniner blitt manipulert fram. Lyspunktet er
at virusene ikke er smittsomme, slik at de
ikke kan utrydde et stort antall mus eller
kaniner om de skulle komme ut i naturen
ved et uhell. Hvorfor de modifiserte virusene
ikke er smittsomme forstår forskerne imidlertid ikke.

Om gorillaene klarer seg de neste
ti årene er et åpent spørsmål, ifølge forskerne. (Foto: Espen Seierstad)

Etisk trøbbel for IKEA
En studie gjort av Senter for forskning av
multinasjonale selskaper (SOMO) viser at
møbelgiganten IKEA har problemer med å
tilfredstille sine egne etiske kjøreregler ved
sin produksjon i Bulgaria,Vietnam og India.
De ansatte tvinges til å arbeide lange
arbeidsdager for lav lønn – ofte under den
lovlige minimumslønnen i landene, arbeidsforholdene er dårlige og fagforeningsarbeid
motarbeides. I to av de ti undersøkte fabrikkene forekom det tvangsarbeid, og i Bulgaria
brukes det fangearbeidere i produksjonen.

H&M, Lindex og KappAhl er blant kleskjedene som har kommet lengst i arbeidet med
etiske kjøreregler for produksjonen sin i fattige land i Sør. Men nesten ingen av deres
leverandører i Sør lever opp til de etiske
kravene de tre klesselskapene stiller, ifølge
Fair Trade Center i Sverige. Forbrukere som
besøker internett-sidene til selskapene får
imidlertid beskjed om at klærne som selges
er produsert på en etisk forsvarlig måte, hvor
arbeidernes grunnleggende rettigheter er
ivaretatt. Til tross for dette innrømmer selskapene at nesten ingen av underleverandørene deres tilfredstiller de etiske kravene
de selv har gått inn for. Den norske Varner
Gruppen med klesbutikkene Dressmann,
Cubus, Bik Bok, Carlings,Varners,Vivikes og
Wearhouse har ikke etiske kjøreregler for
produksjonen sin i det hele tatt.

Ingen utsetting av ulv

På oppdrag for amerikanske myndigheter har forskere laget ekstremt dødelige virus.

For et par år siden utlovet administrerende
direktør Arne Rørå i Norskog en premie på
nesten en halv million kroner for tips som
kunne føre til domfellelse for ulovlig utsetting av ulv i Norge. Han ville få utryddet en
«ulovlig» ulvestamme. Direktoratet for
Naturforvaltning har nå kommet fram til at
Rørå har røret noe skikkelig, sammen med
flere andre. Direktoratet slår fast at det ikke
er faglig grunnlag for «å påstå at de ville
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kommentar
«Kreditt- og kjøpekortselskapene gnir seg i hendene, og inkassobyråene har for lengst begynt å sikle i påvente av storsesongen.

av
Steinar Lem

hvem • hva • hvor

Julebrus, juleøl, julemarsipan, julebord, julepynt, julesanger,
julenisser, julemat … alt har vart i månedsvis,

Birger Sivertsen er
forfatter og initiativtaker til aksjonen
«Gi oss jula
tilbake».

og ennå er det noen uker til julaften.»

Illustrasjon: Bjarne Henning Kvåle

Gi oss jula tilbake
da jeg tok til orde for en folkeaksjon for å ta julen tilbake, var det
en naturlig konsekvens etter flere
kronikker med sterk kritikk mot
handelsstandens etter hvert groteske julefeiring, som starter tidlig
på høsten – i månedskiftet september/oktober. En hensynsløs og
knallhard juleoffensiv tre måneder
før jul, som ødelegger enhver forventning, spenning og julestemning, for hva i all verden er tilbake når
jula endelig kommer – når julefeiringen allerede har vart nesten
siden skolestarten etter sommerferien? Jeg må straks innrømme at jeg,
i min naivitet, var temmelig sikker
på å få respons, fra næringslivet, men
ingenting skjedde. Det var som om
jeg aldri hadde skrevet kronikkene –
og naturligvis; hvorfor skulle de ta
hensyn til en enslig proteststemme i
startfasen på deres aller største
sesong gjennom hele året, der de
formelig ruser seg av pengelukta som
strømmer inn i kassaapparatene?
6
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Reaksjonene på aksjonen jeg
startet kom som et sjokk på meg.
Folk ringte fra hele landet, sendte
brev, e-postene sto i kø – til og med
på gaten ble jeg stanset. Og media
fulgte opp saken med til dels store
oppslag, særlig når jeg utfordret Kirken som har vært – og er – så unnfallen til sin største høytid at de gratis og vederlagsfritt, uten protester
av noen art – gir den bort til en mektig handelsnæring som gladelig
ofrer enhver høytid på profittens
alter. Det tok en tid før jeg forsto
omfanget av aksjonen; det viste
nemlig at hundrevis ville melde seg
inn i det de oppfattet som en organisert folkeaksjon; de ville betale for
annonser, og en eldre dame sendte
til og med tusen kroner (som ble
returnert). Men – problemet var jo at
det var ingen organisert juleaksjon,
selv om media raskt satte ord på
den; «Gi oss jula tilbake aksjonen».
Ut fra den enorme responsen forsto
jeg snart at jeg hadde skapt forvent-

ninger jeg aldri i verden klarte å innfri; dette måtte organiseres og struktureres på en profesjonell måte. Allianser måtte bygges.
Sommeren 2003 var den organiserte folkeaksjonen et faktum, og da
lederen for Framtiden i våre hender,
Arild Hermstad og jeg skiltes etter
vårt første møte i Oslo i august, var
det en svært motivert og ressurssterk
organisasjon som kom på banen. Da
Nidar satte ny rekord i lanseringen
av sin julemarsipan i september, var
allerede internettsidene www.giossjulatilbake.no opprettet, og fabrikken ble øyeblikkelig kåret til «ukas
versting». Omtrent samtidig ble en
e-postaksjon startet, blant annet for
å få folk til å sende direkte protester
til verstingene i denne usmakelige
pengegaloppen, som ikke bare tar
jula i fra oss, men også høsten, med
dens gode opplevelser og rike tradisjoner er bortimot forsvunnet, fordi
vi går rett fra utendørs grilling i kortbukser og t-skjorte, til bugnende

julebord som varer både tre og fire
måneder av året.
At Nidar umiddelbart unnskyldte seg med å vise til «tekniske problemer», er noe vi forbigår i øredøvende taushet, for allerede i fjor ble
det nevnt at de ville lansere julemarsipanen tidligere neste år. Samtidig
er disse få dagene ikke et argument i
seg selv, da lanseringstidspunktet er
like ille uansett – vi snakker tross alt
om en julefeiring som begynner
mange måneder før vi i det hele tatt
skal se slike produkter i forretningene. Og la meg med en gang nevne
denne fabrikkens rolle. Nidar er den
næringslivsgiganten som innleder
handelsstandens julefeiring nettopp
ved lanseringen av sin julemarsipan.
Slik sett avfyrer de startskuddet, for
rett etterpå følger resten av næringslivet hakk i hæl. Plutselig kommer
de overdådige julebordene, forretningene med mer eller mindre full
julehøytid inklusive julepynt i vinduer, julesalmer i høytaleranleggene

og så videre, mens bryggeriene for
lengst har båret kassevis av julebrus
og juleøl inn i butikkene – fremdeles
snakker vi om oktober måned.
Argumentene for den (mer enn) tre
måneders julefeiringen er patetiske,
og bærer preg av komplett historieløshet og fullstendig manglende
kunnskap både om jul og juletradisjoner, men de kommer så heftig og
ofte at det muligens finnes noen
enfoldige sjeler som tror på dem. I
løpet av vinteren pønsket Nidar
også ut enda et nytt salgsargument:
«650.000 personer spiser julemarsipan i oktober – nettopp derfor må vi
produsere den – vi kan jo ikke skuffe 650.000 mennesker!» Logikken
minner meg sterkt om et av Welhavens eksamensspørsmål til en russ:
«Hva er en kategori?» – «det er noe
som noe annet går inn under», sa
russen. – «altså, når en hest går inn
under en port, så er porten en kategori», sa Welhaven.
La meg dvele et øyeblikk til på
denne julemarsipanen. Den er i salg
fra september til i alle fall langt ut i
januar, og i februar kommer påskemarsipanen – som selges til mai
måned. Det vil si at Nidar faktisk feirer jul og påske ni måneder av året –
og antagelig er den verste ødeleggeren av våre største høytider. Mange
har derfor kommet med oppfordring om helårs boikott av samtlige
av Nidars produkter – som sannsynligvis kan bli aktuelt. På mange
måter kan vi ikke fokusere nok på
Nidars marsipanprodukter, og det
er en tankevekker at denne kapitalsterke fabrikken også bruker kostnadene til ny emballasje som motargument – når vi sier at de gjerne må
selge marsipan året rundt, men med
annen innpakning.
I løpet av høsten har folkeaksjonen fullstendig tatt av. I tur og
orden har «ukas versting» blitt kåret
på internettsidene, og hver eneste
har fått sinte e-poster fra et utrolig
høyt antall personer. Rundt 50.000
klistremerker er sendt ut, t-skjorter
har strømmet ut fra leverandøren,
aksjoner er gjennomført og media

har fulgt opp med stor interesse. Så
langt ser det ut til at vi ligger an til å
bli den største folkeaksjonen på
mange tiår – fordi vi har nesten alle
med oss – og som viser et engasjement langt utover det vanlige. Den
enorme responsen viser at folkeaksjonen Gi oss jula tilbake er kommet
for å bli, men samtidig at vi må bli
enda bedre for å klare å innfri de
store forventningene folk har. Derfor er dette året – det første organiserte året – starten på en enda mer
slagkraftig aksjon neste år, da erfaringene så langt har vist oss hva vi
kunne ha gjort bedre. Spesielt gjelder det to områder: Synliggjøring (det
må bli enklere å nå oss, blant annet
må vi få inntekter til annonsering)
og aksjoner (av ulik karakter, og
enkelte som involverer alle de som
ber om å få gjøre noe aktivt).
Det finnes knapt noen som ikke
har hørt om folkeaksjonen. Jeg
skapte den, men Framtiden i våre
hender har laget den. Fordi den
handler om så uendelig mye mer.
Når denne artikkelen leses har forretningsstanden feiret jul i tre måneder, og det ligger nok engang an til
nye omsetningsrekorder i forhold til
fjoråret. Det knallharde kjøpepresset har også dette året ført til personlige tragedier som vi kommer til
å lese om i mange måneder etter
nyttår, for mange familier bukker
rett og slett under av kjøpepresset.
Kreditt- og kjøpekortselskapene
gnir seg i hendene, og inkassobyråene har for lengst begynt å sikle i
påvente av storsesongen. Julebrus,
juleøl, julemarsipan, julebord, julepynt, julesanger, julenisser, julemat...alt har vart i månedsvis, og
ennå er det noen uker til julaften.
Da sitter vi der – vi som skal kose
oss og feire jula. Snytt for all spenning, forventninger og glede. Er det
en slik jul vi ønsker at våre barn
skal arve etter oss?
Vi møtes igjen neste år, inntil da
ønsker jeg hver enkelt en fin
adventstid og en god julehøytid.
◆

Lilletun dolker Bondevik i ryggen
Til Dagbladet sier Krf-politiker Jon Lilletun, sikkert med sedvanlig entusiasme, om avgående partileder Valgerd Svarstad Haugland: «Hun har
vært en fornyer, hun har stått for åpenhet, ærlighet og redelighet.»
Hva stod da den hun fornyet – Bondevik – for?

Holdningskampanjer virker
Når politikere ikke orker å gjøre noe med et problem, pleier de å kreve
en holdningskampanje – og at saken må inn i skolen. Den norske kreftforening kan nå opplyse at holdningskampanjer virker: 70 prosent av
nordmenn sier at de ikke røyker innendørs med barn til stede.Som kjent
er det ca 30 prosent av oss som røyker. Et møysommelig holdningsarbeid har nå ført til at bare røykere røyker innendørs med barn til
stede.
Nå trengs det en holdningskampanje for å få oss til å redusere
energiforbruket og ikke kjøpe tropisk tømmer. Om noen år er det
kanskje bare de av oss som kjøper hagemøbler i tropisk tømmer og
som sløser med energi som fortsatt gjør det.

Jervetider
Valdres tingrett - som kanskje er godt forankret i lokalsamfunnet sitt –
har frikjent fire menn som drepte en jerv med unger mens familien lå i
hi. Årsaken var at mennene mente jerven hadde gjort eller kunne ha til
hensikt å gjøre noe de selv sikkert driver mye med: Sauedrap. Retten
kom til at dette var et typisk eksempel på nødverge.
Selv har jeg engstet meg litt for å bli frastjålet lommeboken,
kanskje av narkomane eller mørkhudede, uten å ane at den uroen
gir meg offensive fullmakter etter nødvergeretten. Hvis George W.
Bush lar seg inspirere av Valdres Tingretts syn på nødverge, står ikke
verden til påske.

Hver sin lyst
Bengt Rundberget har uttalt seg til Nettavisen: «Alle har jo en drøm om
å skyte en bjørn.»
Med «alle» mener vel det åpenhjertige menneske Bengt Rundberg seg selv og nærmeste omgangskrets, og ikke Frans av Assisi,
Mahatma Ghandi eller Viggo Ree. Mon tro om det i bjørnekretser er
vanlig å brumme om at «Alle har vel en drøm om å slå ihjel et menneske!». Hvis ikke, hvem står da høyest på utviklingsstigen – Bengt
Rundberg eller en middelmådig bjørn?

Britisk sex er best
P2s lyttere fikk for litt siden, i Wok, høre om britisk sex. Den kvinnelige
reporteren fortalte at brittene var stolte av sin sex. Den er mye bedre
enn fransk sex. Sexindustrien omsetter for 10 milliarder årlig. Og brittene bare må ha sex klokka 17 hver dag. De må også ha te til sexen.
En annen tolkning kan være at ikke alle NRKs folk har lært å
uttalte den krevende lyden «kj».

Innstiftet Jesus frihandelen?
Fattigbarnet Jesu fødsel feires som vanlig med rekordshopping. Nå er
jo tanken bak frihandel at jo mer du kjøper, jo bedre blir det for alle –
bare spør Siv Jensen. Og Jesus hadde hjerte for de fattige. En nytolkning av evangeliene vil kanskje vise at hensikten med Jesu liv var å stimulere til frihandel og shopping, slik mange av oss alt har forstått.
F O L K E V E T T N R . nr. 6 • 2003
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SPEKK
LØGN &
HVALFANGST
Det er gått ti år siden Norge vedtok å gjenoppta hvalfangsten. Det skapte et rabalder uten like. Siden har Norge fanget
stadig mer hval, til stadig svakere protester. I dag er det bare propaganda, halvsannheter og enighet tilbake.
tekst KNUT-ERIK HELLE OG DAVID STENERUD

Det var temperatur da Norge
vedtok å gjenoppta den kommersielle hvalfangsten i 1992. Invektivene nærmest haglet fra motstandere og tilhengere:
«Vågehvalen er havets rotte»
uttalte daværende Utenriksminister
Thorvald Stoltenberg i et avisintervju i 1992.
«Nordmenn er spyttslikkere. De
fleste er hjernevasket, myndighetene
er inkompetente og massemediene
er servile, altså krypende og spyttslikkende overfor maktapparatet,» sa
kampanjeleder i Greenpeace Norge,
Pål Bugge til VG august 1992.
«De kaller meg Quisling, landsforræder og hore», klagde daværende hvalkampanje-leder i Greenpeace
Norge, Ingrid Bertiniussen til Det
Nye i november 1992.
«Norge er mobbeoffer» og mobberne er «utenlandske miljøterrorister», fastslo Arne Olav Brundtland,
i Bergens Tidende i mai 1993.
Men noe har skjedd med miljøvernernes hvalengasjement. Greenpeace har ikke gjennomført sin nærmest tradisjonelle sommeraksjon
mot norsk hvalfangst siden 1999.
Og man må virkelig finkjemme den
norske hjemmesiden til miljøaksjonistene for å finne noe om hval.
Organisasjonen har gjemt vekk
temaet under rovfiske.
Fangstfolk på båten «Villduen»
flenser vågehval, 1999.
Foto: Luis Vasquez/Greenpeace.
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Samtlige forskere, byråkrater og har blitt stille rundt hvalfangsten.
hvalfangstforkjempere Folkevett har Organisasjonen har nemlig bestemt
vært i kontakt med i forbindelse seg for å satse på en dialoglinje, og
med denne artikkelen har registrert ønsker å gå stillere i dørene.
Greenpeace, ved Gulowsen,
den dørgende stillheten:
– Intensiteten er ikke den samme begrunner og definerer i dag hvalsaken på en måte
i dagens intersom står i sterk
nasjonale motkontrast til den
stand mot norkampanjeretosk hvalfangst,
rikken vi er
fastslår tidligvant til å høre
ere hvalfangst
fra det holdet.
kommisjonær
– Vårt tidliOdd Gunnar
gere arbeid var
Skagestad.
preget av sterk
Harpun-utkonfrontasjon
vikler og proog ikke så mye
fessor ved Vetedialog.
Det
rinærhøgskoskapte en situalen Egil Ola
sjon hvor det
Øen konstateble lett å misrer at han ikke
forstå hva vi
mottar trusselegentlig mente.
brev lenger.
Det høye støyTidligere
En gråhvalunge hviler på morens rygg
nivået gjorde
Tysklandutenfor Mexico. Foto: Reuters
det vanskelig
ambassadør
for deler av
Morten Wetland registrer i dag bare sporadisk publikum å forstå at det ikke var
følelser som var viktig for oss i hvalmotstand.
– I dag blir det mest bråk om saken, sier kampanjeleder i Greenhvalen hvis kvoten er for liten, ironi- peace Norge.
Vanskelig å forstå er det nok
serer Rune Frøvik i Høge Nord Alliimidlertid ennå, skal en dømme
ansen.
etter pressetalsmann i UtenriksØnsker dialog
departementet Karsten Klepsviks
Kampanjeleder for Greenpeaces rekapitulering av Greenpeace argunorske kontor, Truls Gulowsen, mentasjon opp gjennom årene.
forstår at det utenfra virker som det
– Det har vært en klar utvikling i

Greenpeaces argumentasjon, mener
nemlig også Klepsvik, som foruten å
være UD-talsmann, også har bakgrunn som ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, administrerende
direktør for Fiskerinæringens
Landsforening og som hvalfangstkommisjonær.
– Først var de imot fordi de
mente vi drev fangst på en truet
bestand. Men etter at det ble lagt på
bordet en vitenskapelig dokumentasjon på det motsatte, gikk de over til
å være imot hvalfangst som sådan,
det var inhumant og så videre. Altså
en mer emosjonell begrunnelse.
Folkevett har foretatt en gjennomgang av Greenpeaces argumentasjon i hvalsaken. Den viser at
Greenpeace egen historiske fremstilling er riktig, og at UD-talsmann
Klepsviks faktisk tar feil. Den internasjonale miljøorganisasjonen startet nemlig med en vitenskapelig og
emosjonell begrunnelse for hvalfangstmotstanden på sytti-tallet, før
de gikk mer og mer bort fra det
følelsesmessige utover på åtti-tallet.
Da Norge vedtok å gjenoppta den
kommersielle fangsten i 1992, argumenterte Greenpeace først og fremst
at det var for lite vågehval igjen i
havet. Etter at IWC’s vitenskapskomite på midten av nitti-tallet fant
at antallet vågehval i norske farvann
var stort nok til et begrenset uttak,
har Greenpeace fokusert på det
prinsipielle, med spesiell vekt på det
kommersielle. Greenpeace peker på
F O L K E V E T T nr. 6 • 2003
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«De kaller meg Quisling, landsforræder og hore.»
Daværende hvalkampanje-leder i Greenpeace Norge,
Ingrid Bertiniussen til Det Nye i november 1992.
faren for at en re-kommersialisering
av hvalfangsten kan føre til at presset på hvalressursen blir så stort at vi
igjen vil få en nedfangsting slik vi
hadde i Sørishavet etter andre verdenskrig. En fangst som førte til at
flere hvalarter fremdeles defineres
som truede, og som er selve begrunnelsen for den utbredte skepsisen til
hvalfangst i dag.
– Hvalfangst er et mye mindre
problem enn tidligere, den gang da
det var ukontrollert fangst. Forbudet mot hvalfangst var en viktig
avgjørende seier for arbeidet vårt. Et
forbud som følges av de aller fleste
landene. I dag er det viktigst for Greenpeace å arbeide mot eksport av
hvalprodukter fra Norge og andre
land, konstaterer Gulowsen.
– Vi har vunnet
Han peker på at det allerede finnes
et piratmarked, spesielt i Asia, og at
det er vanskelig å holde kontroll
med markedet. – Dårlig kontroll
åpner for illegal fangst av andre
arter under dekke av å være norsk
vågehval, mener Gulowsen.
– Det mest irriterende for oss i
hvalsaken har vært de logiske bristene. Etter EU-avstemningen i 1972
ble hvalfangst definert som et nasjonalt spørsmål. Det er det ikke. Det
er et internasjonalt spørsmål, selv
om den nasjonale hvalpropagandaen vil ha oss til å tro noe annet.
– Men blir det ikke feil å fokusere så
mye på hvalen? Har ikke dette vært på
bekostning av andre viktige ressursspørsmål knyttet til havet? undrer Folkevett.
– Greenpeace har brukt hvalen
som et symbol på det sårbare havet.
Gjennom hvalen har vi oppnådd
økt bevissthet om havet og hvor viktig havet er for oss. Vi har løftet opp
havets plass på miljøagendaen, svarer Gulowsen, før han nokså oppsiktsvekkende konkluderer:
– Hvalsaken er egentlig en kamp
vi har vunnet. Det er bare det at
enkelte nasjoner forsøker å finne
smutthull.
Mer enn hvalfangst
– Er det vanskelig å få nye medlemmer
med hvalspøkelset hengene over dere?
– Det er en ny generasjon vi hen10
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vender oss til nå. Hvalfangsten som
politisk symbolsak står svakere hos
yngre nordmenn. Men Greenpeace
er mer enn hvalfangst.
Dessuten peker den norske Greenpeace-lederen på at hvalbestanden møter mange andre trusler i dag.
Forurensningen fører blant annet
til at det blir kvikksølv i kjøttet og
miljøgiften PCB i spekket. Dette
truer også bestanden, og er en helt
annen trusselfaktor enn fangst,
mener Gulowsen.
– Dette vet vi en del om nå, for
det er påfallende mye forskning på
hval. Dette er i seg selv bra, siden vi
vet lite om livet i havet, men når
forskningen skal vise at fiskerikrisen
skyldes at hvalen spiser så mye fisk
blir det tvilsomt.
Gulowsen synes det er overraskende hvordan Norge ser helt bort
fra sitt historiske ansvar, og hvordan
vi bidro til nærmest å utrydde blant
annet blåhvalen – selv om han innrømmer:
– Den norske kvoten på rundt
600 vågehval er nok ingen trussel
mot bestanden i seg selv. Men det
blir helt feil å se på den norske fangsten isolert på denne måten. Hvalfangst er et internasjonalt spørsmål
som må kontrolleres av internasjonale avtaler – ikke av enkeltland
som Norge.
– Har levd på en løgn
Uttalelsene fra Greenpeace i dag gir
grunnlag for å se hvalkampen i retrospektiv. Derfor har vi spurt hvalfangsforkjemper nummer én i
Norge – kanskje endog i Verden –
Steinar Bastesen, hva som har gjort
ham mest opprørt under hvalfangstkonflikten.
– Protestindustriens innflytelse på
politiske beslutninger i forskjellige
land, lyder det kontante svaret. – Hvalen blir sett på som havets mennesker.
– Hvorfor tror du det har blitt så stille rundt hvalfangsten nå?
– Fordi det ikke går an å leve livet
på en løgn, konstaterer stortingsrepresentanten.
Bastesen bruker konsekvent
betegnelsen protestindustrien om
organisasjonene som jobber mot
hvalfangst. Han nekter å være med

på merkevarebyggingen av disse kreftene som han forrakter så infernalsk.
Kystparti-gründeren går likevel
gjerne i verbal klinsj med denne
protestindustrien, selv om han har
hengt sin berømte selskinnsvest tilbake i skapet, og selv om det i det
trange stortingskontoret finnes lite
som minner oss om hans fortid
som frontsoldat i pro-hvalfangstkampen på nittitallet. Det eneste
som vitner om at han er en havets
mann, er at det henger en tegningen av en torsk på veggen: et symbol,
kanskje, på Bastesens nærmest
latterliggjørende uenighet med protestindustrien i deres påstand om
at det er et tvilsomt argument for
hvalfangst at vågehvalen spiser så
mye fisk.
– Sjøpattedyrene spiser ikke
poteter. De spiser fisk. Mye fisk,
konstaterer nordlendingen.
Han er også like klar som han
alltid har vært på hva han mener er
den egentlige grunnen til at protestindustrien er mot hvalfangst:
– Protestene mot hvalfangsten
dreier seg om penger. Kampen om
sjøpattedyrene har vært en kjær inntektskilde for protestbevegelsen.
– En organisasjon som hadde én
ansatt tjente seg rike på sjøpattedyr.
Men de har også blitt fattige. De har
basert sitt arbeid på en løgn, eksemplifiserer Bastesen. Folkevett går ut
fra at han denne gangen sikter til
Greenpeaces sinte lillebror, Sea Shepherd, med Paul Watson i spissen.
– Det finnes ingen hvalarter som
er utryddet eller direkte truet. Men
bestanden av ferskvannsdelfin og
grønnlandshvalen er lav, sier den
tidligere småhvalfangeren. Han
minner om at det tross alt bare drives fangst på tre–fire arter, av 80.
Protestbevegelsen blir møtt med
skepsis når de skal arbeide med
andre havmiljøspørsmål enn hval,
tror Bastesen. – De har jo vist tidligere at de farer med løgn.
Han ser for seg en bærekraftig
fangst på omkring 2000 vågehval i
året. I år ble det fanget 670 dyr i norske farvann.
– Men hva syns du egentlig om hvalen, Bastesen?
– Hvalen er et flott dyr, den.

Greenpeace-aksjon mot det norske
hvalfangstskipet Kato i Nordsjøen i
1999. Foto: John Cunningham / Greenpeace

– Tror ikke på det selv
Daglig leder i Høge Nord Alliansen,
Rune Frøvik er enig med Steinar
Bastesen i at miljøorganisasjonene
som markerte seg sterkest mot hvalfangst ikke har troverdighet når de
nå har begynt å arbeide med
fiskerispørsmål. – De har misbrukt
sin tillit. Nå kunne de jo begynne
med å innrømme at de har tatt feil,
oppfordrer han.
Bare én av organisasjonene Frøvik må sikte til, har gjort dette til nå:
Det var WWF Norge-leder Rasmus
Hansson som i fjor kommenterte
sin egen organisasjons historiske
motstand mot sel- og hvalfangst på
denne måten overfor avisen Nordlys: «Det har vært begått en del
dumskap opp gjennom årene fra
miljøbevegelsens side, men det er et
tilbakelagt stadium.»
– Det som har gjort oss mest
oppgitt er å sitte «ring side» og se på
hykleriet. Hadde de enda trodd på
det de sa selv, sier Frøvik.
– Flere fangstmotstandere foreslår at
det satses på hvalsafari isteden?
– Det er veldig lett å si, men praktisk byr det på mange problemer. Å
utruste en båt som kan ta turister er
dyrt – med mye ekstra sikkerhetsutstyr og det må være en stor båt. De
fleste hvalfangstskutene vil ikke
passe til dette formålet. Dessuten er
en avhengig av hvalarter som er stasjonære og lette å finne – gjerne
nærme kysten.
I likhet med Kystpartiet og Steinar Bastesen går også Høge Nord
Alliansen inn for større kvoter:
– Potensialet for større bærekraftig hvalfangst er stort. Hvalfangst er
en miljøvennlig måte å produsere
mat på, mener Frøvik .

Kystpartigründeren Steinar Bastesen
har vært sentral i kampen om hvalfangst. Han mener livet hadde vært
enklere om han hadde fortsatt med
hvalfangst, i stedet for politikken.
Foto: Knut-Erik Helle.
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Begrenset marked
Om markedet er rede for mer
hvalkjøtt, er imidlertid ikke like
sikkert. Årlig konsumerer gjennomsnittsnordmannen 200 gram hvalkjøtt, og det høres ikke noe skrik
etter mer.
I ly av den omtalte stillheten fra
de internasjonale hvalfangstmotstanderne åpnet Norge også for
eksport av vågehval i januar 2001,
og trosset dermed forbudet fra Den
internasjonale konvensjon mot handel med truet flora og fauna
(CITES).
Bare Japan, Island og Peru har
reservert seg mot CITES’ forbud
mot handel med hvalprodukter over
landegrensene, men ifølge Tolldirektoratet er det ikke registrert utførsel av hval til noen av disse landene etter at Norge åpnet for eksport.
Det verste med det, er at drømmen om å bli kvitt de enorme mengdene med opplagret hvalspekk har
gått så ettertykkelig i vasken.
Skriket som ikke var der
«Dette spekkberget er en trist sak. Vi
har overflod av en vare japanerne
skriker etter. Men norske myndigheter våger ikke å la oss selge,»
klagde eieren av hvalmottaket på
Skrova, Odd Ellingsen til VG i 1997.
Ellingsen var ikke alene om å
protestere, og fire år senere ga norske myndigheter etter; det skulle

fakta

Norge og IWC
• I følge regelverket i Den internasjonale
hvalfangstkommisjonen kreves det tre fjerdeldels flertall for å oppheve hvalfangstmoratoriet fra 1982.
• I dag er det to hovedblokker i kommisjonen, mellom 55 og 60 prosent av landene ønsker et fortsatt forbud mot kommersiell hvalfangst. Slik har det vært de
siste årene, etter at hvalfangstmotstanderne i kommisjonen lenge hadde hatt over
75 prosents oppslutning. Prioritert oppgave er å få normalisert de internasjonale
rammebetingelsene.
• Norge mener moratoriet ble vedtatt i
strid med vedtektene, i og med at det ikke
var basert på vitenskap.
• Tidligere hvalfangstkommisær Odd Gunnar Skagestad beskriver IWC som en kommisjon som systematisk motarbeider sine
egne vedtekter.
• IWC’s forskningskomite har konkludert
med at det er rom for et visst uttak av
vågehval, men komisjonen som sådan er
fremdeles imot.
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åpnes for en betinget hvaleksport.
Men ikke mange månedene etter
gladmeldingen fra Fiskeridepartementet, fikk hvalfangerne et kraftig
slag for baugen: Statens Næringsmiddelstilsyn gikk ut med en advarsel mot å spise hvalspekk på grunn av
for høyt innhold av miljøgiften PCB.
Japan fikk umiddelbart kalde
føtter, og satte seg i tenkeboksen. I
2003 sa de endelig nei til norsk hvalspekk på grunn av det høye dioksinnivået.
Dermed var bena slått under det
store hvite håpet; drømmen om at
Japan ville ta imot de enorme spekkbergene som hadde samlet seg opp
på lager i løpet nesten et tiår med
norsk vågehvalfangst. Det ble forsøkt med eksport til Island, men
også det har strandet. Det er ganske
enkelt ingen som «skriker» etter
norsk vågehvalspekk, allikevel.
Tiet om miljøgifter?
Advarselen fra Statens Næringsmiddelstilsyn om helsefarlige nivåer av
PCB i hvalspekk baserte seg på
målinger foretatt tidlig på 90-tallet.
Vevsprøver fra hval ble faktisk
innhentet allerede under forsknings
fangsten på slutten av åttitallet.
– Jeg har publisert artikler på
dette i vitenskapelige tidsskrifter
siden tidlig på nittitallet. Analyser
ble gjort så tidlig som på slutten av
åttitallet, bekrefter forsker Janneche
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Utne Skåre ved Veterinærinstituttet
i Oslo overfor Folkevett.
Hun mener imidlertid det ikke
har vært snakk om noen tilbakeholding av informasjon.
– Vågehval har inneholdt dioksiner og PCB i mange år. Men problemet ble aktualisert av et nytt EUdirektiv i 2000. Ifølge det nye direktivet var toleransegrensen for inntak
av PCB hos mennesker bare en
syvendedel av hva det hadde vært til
da, forklarer Skåre.
Regjeringsoppdrag
Spesialrådgiver i Statens Næringsmiddeltilsyn, Hanne Steen begrunner den plutselige opptattheten av
PCB i hvalspekk annerledes:
– Det hadde noen år tidligere
blitt foretatt analyser på sjøpattedyr
i nordområdene, da med fokus på
artenes overlevelsesevne og evne til
reproduksjon. Så kom det opp at
man i Japan ser på hvalspekk som
en delikatesse, så man valgte å analysere spekk. Vågehvalen er på toppen av næringskjeden, og vi fant de
nivåene vi hadde ventet å finne, forklarer hun.
Ifølge Steen foretok Næringsmiddeltilsynet undersøkelsen i 2001
på oppdrag fra Regjeringen Stoltenberg.
– Det kom et initiativet fra Fiskeridepartementet, etter at japanerne
ba om dokumentasjon i forhold til

innhold av dioksiner i hvalspekk,
forteller spesialrådgiveren.
Uansett begrunnelse tok det
altså over ti år fra det ble kjent at
hvalspekket inneholder høye nivåer
av miljøgiften PCB, til vi i Norge
valgte å sette fokus på problematikken. Og gjennom hele denne perioden har norske hvalfangere gått
rundt med en håpløs forventning
om et kommende salgsboom av
spekk til Japan. Det er ti år med subsidiering av destruering av gammelt
spekk, dumping av spekk og statlig
støtte til transport av spekk mellom
lagre og oljeprodusenter. Verdien på
spekket japanerne angivelig skulle
være villig til å betale opp mot 3000
kroner kiloen for, anslås i dag til fattige ti øre per kilo.
Superdyr
Om norske myndigheter og forskere
har trenert og begrenset offentliggjøringen av kunnskapen om de
høye nivåene av miljøgifter i hval,
scorer ikke hvalfangstmotstanderne
høyere på sannferdighets-skalaen,
skal vi tro hvalekspertene Folkevett
har snakket med.
– «Hvalen» har blitt et hellig dyr
– et dyr hvor man har plukket egenGreenpeace-aktivister protesterer mot
hvalfangst utenfor den Norske ambassaden i Mexico City i februar 2001.
Foto: ANDREW WINNING / Reuters

skapene fra flere arter og laget et
superdyr som er truet, stort, og
intelligent, mener professor Lars
Walløe ved Universitetet i Oslo.
– Å se bevisst feilinformasjon om
avlivningsmetoder fra norske veterinærer og zoologer som burde vite
bedre er trist, synes professoren.
Han er også kritisk til Verdens
naturvernunion (IUCN), som er
ansvarlig for å lage de internasjonale oversiktene og graderingene over
truede arter. CITES’ handelsregime
baserer seg blant annet på listene fra
IUCN.
– Den internasjonale Rødlisten
over truede pattedyr er helt klart
ideologisk påvirket, mener Walløe.
Det skal være flere hvalfangstmotstandere i IUCN, og Walløe stiller
derfor spørsmål ved unionens habilitet.
– I dag vet vi mye om mange
hvalbestander. Noen er truet, men
det er helt klart at for eksempel
vågehval og finnhval i Nordatlanteren ikke er truet, fastslår hvaleksperten.
Mye kunnskap til tross; Walløe
må innrømme at ikke riktig alt er
kartlagt:
– Vi har forsket mye på vågehvalen, men aner likevel ikke hvor den

tar veien om vinteren, forteller professoren.
Staten har bidratt med forholdsvis store summer til forskning på
vågehvalen, men Walløe vil ha seg
frabedt spekulasjoner om at forskningen har vært avhengig:
– Vi har drevet fri forskning uten
at myndighetene har forsøkt å
påvirke svarene på noen måte, forsikrer han.
Ifølge professor Walløe kan en
fangst på mellom 1800 og 2000
vågehval være bærekraftig i dag hvis
en har et godt system for å overvåke
bestanden.
Mindre vondt enn elgjakt
Egil Ole Øen er professor ved Veterinærhøgskolen, og har ledet
arbeidet med utvikingen av de nye
sprengharpunene:
Han er enig med professor-kollega Walløe i at det har blitt bedrevet
bevisst feilinformering fra hvalfangstmotstandere. Spesielt er han
opptatt av kritikken av avlivningsmetodene.
– Det er nå bevist at avlivningen
av vågehval er den raskeste avlivningen av alle ville pattedyr. Dette
har Hvalfangstkommisjonen godtatt, forteller Øen, og utdyper:

– 80 prosent av dyrene dør
momentant, uten at de har vært i
stand til å observere at de ble skutt.
Sammenligner vi med storviltjakt
på elg, så dør bare 20 prosent av
dyrene momentant. Dette har vi
vitenskapelig belegg for. For 20 år
siden, da en brukte kaldharpun for
å ta livet av vågehval, døde bare mellom 17 og 20 prosent momentant. I
dag er tallene snudd på hodet og
situasjonen er en helt annen.
Professoren mener kritikken av
avlivningen av vågehval er mer
demagogi enn virkelighet: Sprengharpunen er det mest effektive og
ved fangst av hval må en bruke harpun – hvis ikke kan hvalen synke
etter avlivningen.
– Hvaldebatten har vært preget
av mangel på saklighet. Hvalfangst
ser ut til å påkalle følelser i en helt
annen grad enn annen jakt. Det skytes 40.000 elg i året, ved skadeskyting, det er vanlig at dyret ikke dør
før etter lang tid. Under den årlige
vågehvalfangsten er det i gjennomsnitt ett dyr som overlever opp mot
en time. Hvorvidt elgen dør
momentant eller ikke under jakten
er det ingen som skriver noe om.
Øen mener likevel at elgjakten foregår på en god måte i Norge, og vil

At spekkhoggeren Keiko valgte å ta
turen til hvalfangstnasjonen Norge
skapte internasjonal oppsikt. Keiko ble
berømt etter å ha deltatt i «Free Willy»
filmen. Her tar den en runde i Skålvikfjorden. Foto: Gorm Kallestad /Reuters

ikke kritisere jakten.
Øens kritikk er ikke uten fundament. Den forøvrig seriøse dyrevernorganisasjonen NOAH benytter
seg for eksempel utelukkende av kilder fra åtti- og nittitallet når de skal
utlede om vågehvalens lidelser. Et av
de uthevede sitatene i NOAH-pamfletten «Vågal fangst?» er denne sju
år gamle uttalelsen fra professor i
zoologi ved Universitetet i Oslo,
Kåre Elgmork:
«… hvalfangsten har vært historiens mest gigantiske dyreplageri. Selv
med vår tids teknologi er det umulig å avlive en hval raskt og humant
… Kanskje vi bedre innser den etiske
dimensjonen ved hvalfangsten ved å
tenke seg at man skyter en harpun
inn i en elg fra en bil og lar den trekke bilen etter harpunlinen fra såret
opp til en time.»
Kystbefolkningshat
Professor Egil Ole Øen reagerer også
på at Greenpeace bruker historien
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«Verdien på spekket japanerne angivelig skulle være villig
til å betale opp mot 3000 kroner kiloen for, anslås
i dag til fattige ti øre per kilo.»
Vågehval i russisk havområde.
Foto: Igor Gavrilov / Greenpeace.

om den fatale sørishavsfangsten på
midten av forrige århundre som
eksempel på hvor galt det vil kunne
komme til å gå med den nasjonale
norske vågehvalfangsten.
– Å sammenligne den historiske
storhvalfangsten og fangsten på
vågehval er som å sette industri opp
mot småhåndverk. Vi har i dag
belegg for at det har vært fangst på
vågehval langs kysten i Norge i 1000
år. Den er gammel og har alltid vært
en småskalafangst, parallelt med
den historiske storhvalfangsten,
påpeker professoren.
– Greenpeace har gjort hvalsaken
til en «billig» pengemaskin for å
skaffe sponsorer. De har virket useriøse og satset feil med hvalsaken. De
har også tapt i forhold til kystbefolkningen, ikke bare i Norge – men
også på New Foundland og i Russland. Fremdeles er det forrakt og hat
blant fiskere og lokalbefolkning,
hevder Øen. – Jeg har ikke stor
respekt for det de står for.
Diametralt motsatt av Greenpeaces vurderinger, konkluderer Øen
med at fokuset på hval faktisk har
hindret fokus på andre miljøspørsmål knyttet til havene.
Krigens første offer
Man skal være varsom med å sluke
rått framstillingene av hvalsaken
uansett hvilken side av bordet de
kommer fra. For frontene har vært
harde, og selv om de i dag er
vesentlig mykere i armeringene, så er
de der ennå. Hvalkampen har på et
vis vært en «Krigen mot Terror» i
miniatyr, hvor sannheten for lengst
har blitt ofret.
Odd Gunnar Skagestad var
norsk hvalfangstkommisjonær inntil fredag den 26. september. Da fikk
han avløsning etter at det ble kjent
at det diplomatiske klimaet mellom
Vågehval på dekket om bord i det
japanske frabrikkskipet Nisshin
Maru. 2001.
Foto: Jeremy Sutton-Hibbert / Greenpeace.
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Norge og hvalfangstmotstander
Sør-Afrika i den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) var blitt
uholdbart kjølig i løpet av Skagestads kommisjonærperiode. Stridens kjerne er påstandene om at
den norske hvalfangskommisjonæren skal ha kommet med rasistiske
kommentarer overfor Sør-Afrikas
hvite IWC-representant.
Hvorvidt Skagestad virkelig har
uttalt – slik NRKs Tomm Kristansen hevder – at «det er rart dere er så
bekymret for å redde hvaler når dere
ikke var bekymret for at svarte ble
drept i gatene på 80-tallet», skal ikke
Folkevett spekulere i. Disputten
viser i alle fall at temperaturen, om
enn senket, fremdeles er der i internasjonal hvalpolitikk.
Folkevett snakket med Skagestad før han ble avskjediget, og spurte ham om det bare er ren nasjonal
stahet som er bakgrunnen for at
Norge på død og liv skal fange vågehval.
Subsidiert næring
– Generelt vil jeg si at Norges motivasjoner for å drive hvalfangst er
forankret i en generell og prinsipiell
oppfatning av vår rett til å forvalte
våre ressurser, svarer Skagestad.
–Det er jo ikke Staten som driver
hvalfangst, dette er en næring på
linje med andre næringer.
– Men vi tjener jo ikke noe penger på
denne fangsten, det har jo blitt gitt offentlig støtte til og med til destruering av hvalspekk, innvender Folkevett.
– Jo, men hvis man skal snakke
om overføringer og støtteordninger,
så har det jo vært tradisjon å støtte
fiskeriene. Og når det gjelder landbruk er det jo stadig store subsidier,
parerer Skagestad. For øvrig avviser
han problemstillingen ved å vise til
at det ikke er myndighetenes oppgave å drive næringen og vurdere
økonomien i den.
– Hvorfor tror du at Greenpeace
har sluttet å aksjonere i Nordsjøen?
– Aksjoner var i jo sin tid – på 70og 80-tallet – en viktig inntekstskilde for Greenpeace. Hvalsak var viktig
for fundraisingen. Det er vel mulig

det ikke er slik lenger, spekulerer den
tidligere hvalfangstkommisjonæren.
– Har ridd stormen av
Nei, det skal være sikkert, i alle fall
ifølge tidligere ambassadør i Tyskland – et av landene Norge mottok
hardest kritikk fra da vi gjenåpnet
hvalfangsten – Morten Wetland:
– Sommeren 2002 oppfordret
Bild-Zeitung sine åtte millioner lesere til å sende protest-e-mail mot
norsk hvalfangst til min e-postadresse, forteller eks-ambassadøren
til Folkevett.
– Jeg fryktet PC-en skulle bryte
sammen, men det kom 27 e-poster.
Wetland, som i dag er tilknyttet
sikkerhetspolitisk avdeling i UD, var
Norges mann i Berlin fra 1997 til
2002. Da Norge vedtok å gjenoppta
den kommersielle hvalfangsten i
1992, var han var ansatt ved Statsministerens kontor.
– Bølgene gikk høyt internasjonalt i 1992, ikke minst fordi hvalfangstmotstanderne nok trodde de
var i ferd med å knuse Norge. Da vi
igjen åpnet for fangst visste vi at det
ville bli bråk, og trodde at vi ville
kunne ri stormen av hvis vi holdt ut
de par første årene, forteller Morten
Wetland fra den første tiden med
kommersiell hvalfangst etter moratoriet.
– Det lyktes nok, mener han. For
selv om han registrerer at det fortsatt er sporadisk motstand, har han
ingen tro på at hvalfangsten igjen vil
kunne bli en like het sak som i 1992.
– Hvalfangstmotstanderne som
er organisert vet nok også at Norge
ikke truer noen hvalbestand, men
fører en meget varsom politikk.
Men vi skal ikke ha noen illusjoner
om å overbevise de mange motstandere som ikke har som større peiling
på saken, polemiserer Wetland, med
klar adresse til de mest emosjonelle
aktivistene.
Men pressetalsmann i Utenriksdeparetementet Karsten Klepsvik vil
ikke helt gi slipp på disse illusjonene:
– Motstanderne kan ikke klare å
opprettholde presset, mener Klepsvik.

fakta

tema spillet om hvalen
Historikk
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) vedtok i 1982 en
total stopp i all kommersiell hvalfangst. Moratoriumet trådte i kraft
fire år senere. Norge har trosset IWC
siden 1993 og hadde lenge bare
følge av Japan. I år gjenopptok imidlertid også Island hvalfangsten.
Grønland og Færøyene har hele
veien hatt tillatelse til å drive begrenset tradisjonell fangst av hval.
Som en følge av IWC-vedtaket
stanset først Norge all kommersiell
og tradisjonell fangst etter sesongen 1987. Regjeringen Brundtland
vedtok imidlertid i 1992 å gjenoppta fangsten, og kvoten for året
etter ble satt til 226 dyr. Den årlige
fangsten har siden økt til over fem
hundre. I 2003 ble det fanget til
sammen 647 hval i norske farvann.
Verdien anslås til mellom 25 og 30
millioner kroner.
Reaksjonene fra verdenssamfunnet da Norge gjenopptok hvalfangsten i 1993 var svært kraftige.
Greenpeace aksjonerte lenge nesten årlig mot hvalfangst i Norge.
I dag er det imidlertid roligere,
og den siste Greenpeace-aksjonen
mot den norske vågehvalfangsten
fant sted i 1999. Også den tidligere
svært så aggressive miljøorganisasjonen Sea Shepherd har holdt seg
unna norske farvann de senere
årene. USA truet frem til 1995 med
handelsboikott, men nøyer seg i
dag med å hevde en stående, og
for det meste stille, protest mot den
norske vågehvalfangsten.
Den internasjonale konvensjon
mot handel med truet flora og
fauna (CITES) forbyr handel med
hvalprodukter. I ly av den rungende
stillheten fra de internasjonale
hvalfangstmotstanderne åpnet Norge
likevel for eksport av vågehval i
2001.

Kilder; Fiskeridirektoratet,
Greenpeace

– Det er så mye elendighet i verden og så mange store miljøproblemer som må løses, at de kan ikke
forsette denne kampen mot vindmøller.
◆
David Stenerud har jobbet i Greenpeace
på 90-tallet.
F O L K E V E T T nr. 6 • 2003
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overvåkning
For rettssosiolog Thomas Mathiesen er problemet at vi oppfatter oss selv
som frie når vi ikke er det. Da har disiplineringen nådd sitt høydepunkt.
tekst Joakim Hammerlin

Den skjulte disiplinering
Samtalelogg for Joakim Hammerlin, utgående mobilsamtale 4,
21.11.03, kl.12.22.52, varighet
00.00.48. Respondent: Thomas
Mathiesen (jobb):
– Thomas Mathiesen? Joakim Hammerlin her. Jeg ser at du har ringt meg.

– Ja. Det gjelder dette intervjuet.
Kunne vi utsette det til neste uke?
– Det går dessverre ikke. Jeg må ha
skrevet ut intervjuet til tirsdag.
– Ok, men vi kan ikke holde på i
mer enn et kvarter. Hva var intervjuet om igjen?
– Om forholdet mellom frihet og kontroll.
– Et vidtfavnende tema… ikke lett
å presse det innenfor et kvarter.
– Vi får være effektive. Jeg har lovet
redaktøren to sider. 13.30?
– Ok. Så sier vi det.
Fra sjette etasje av murkolossen
på St. Olavs Plass, ser man taksten
og en gustnet novemberhimmel.
Det er tungt å måtte se verden i
fugleperspektiv. Uendelig stort og
kvalmende oversiktlig. Men professor Thomas Mathiesen virker fattet.
Det er her han sitter og arbeider,
lengst til venstre i gangen som huser
Avdeling for rettssosiologi. Vi har
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snakket om frihet og kontroll, om noen innsnevringer kom det dessubilbelter, telefonavlytting, overvåk- ten en retningslinje, en såkalt «comningskameraer, Al Qaida og 70–års- mon position», i romjula 2001, hvor
feiringer. Den tilmålte tiden er aller- enhver støtte, også passiv støtte, til
ede i ferd med å ebbe ut…
grupper som kunne tenkes å være
– Det er hele tiden et spørsmål alliert med terrorisme skulle
om individets frihet satt opp mot «undertrykkes». Retningslinjen kan
andres frihet.
ramme nesten hvem som helst som
– Så det er et balansepunkt man skal gir uttrykk for kritiske politiske
prøve å finne?
meninger.
– Jo det er et balansepunkt, men
– Enn i Norge?
det skifter hele tiden. Det skal finnes
– Den norske lovgivningen, de
gjennom en pågående diskusjon, og nye bestemmelsene om dette i strafdet er det jeg vil frem til – vi mangler feloven, er også en farlig lovgivning,
denne debatten. Frihet er noe som men den er mer innsnevret og presis.
stadig må debatteres og for å holdes Takket være kritisk innsats og mer
levende.
tid, og fordi vi står utenfor EU.
– Hva om det kommer grupper med
Mathiesens stemme er ikke lyden
ekstreme hensikter. Bør ikke disse over- av en 70 år gammel mann. Ordene
våkes?
rustner ikke i svelget, men glir frem i
– Jeg mener du stiller spørsmålet klare, renskårne setninger. Og det
galt – vi må ta utgangspunkt i den passer til Mathiesen. Han snakker
situasjonen vi er i. Og dette er ikke energisk, han er energisk.
situasjonen – heldigvis.
– Jeg mener vi kan snakke om tre
– Mener du at det snarere er slik at farlige tendenser: Hele den nye tekkontrollen er et større problem enn frihe- nologisk funderte kontrollen – som
ten?
for eksempel telefonavlytting eller
– Ja, jeg er veldig redd for at disse generelt kommunikasjonskontroll –
terrorhandlingene som nå skjer videre den nye terroristlovgivningen
underbygger hele disiplineringsap- som vi nettopp snakket om, og en
paratet. De skaper angst og gjør tredje som er mer tidløs: en massiv
kontroll mye mer legitimt. I slutten og til dels skjult disiplinering.
av 2001 gikk det ut en forordning
– Skjult disiplinering?
fra politiets sik– Ja, dette er
kerhetstjeneste, «Frihet er noe som stadig kanskje det vikden gang POT,
tigste. Jeg skrev
om at taxisjåfø- må debatteres og holdes en bok om
rer i Tronddette en gang.
levende.»
heims–regionen
Nordmenn er
skulle være særlig oppmerksomme underlagt et enormt disiplineringsnår de kjørte passasjerer til flyplas- apparat, i statsforvaltningen, i medisen, særlig hvis de virket nervøse!
ene, i det private næringsliv, på
– Er det den amerikanske terrorfryk- aldershjemmet, i skolen og i barneten som smitter over på Europa?
hagen. Vi underkastes en raffinert,
– Det gikk vannvittig fort å endre stille disiplinering som gjør at vi innlovverket både i EU og USA. En uke ordner oss tanker og forståelsesmåetter den 11. september hadde jus- te fra oven, og dét uten å vite det.
tisministrene i EU sitt første møte Foucault har betonet noe av det,
om en rammebeslutning om terro- men langt fra alt. Problemet er så
risme. Dette resulterte i en veldig vid stort og gjennomsyrende i våre liv at
definisjon på terrorisme – det kunne vi tror vi er frie. Når vi tror vi er frie,
inkludere mye av det vi…eh, jeg gjør har den skjulte disiplinering virkelig
i hvert fall – og dette er farlig. Etter nådd sitt høydepunkt. Og på top-

pen av det hele styrer markedskreftene. På universitetet skal vi selge
undervisning, vi skal selge forskning, vi blir snart aksjeselskap – eller
i det minste i den retning…
Tiden i kontoret runder sitt tredje kvarter. Thomas Mathiesen ser
på klokken og bunken med arbeid.
– Men jeg mener det finnes håp,
jeg er såpass dum at jeg mener det.
Folk går rundt som isolerte individer og er bekymret, men når det skapes arenaer der folk kommer sammen og kan diskutere, viser det seg
at det er flere, ja, mange om bekymringen. Det er derfor jeg er optimist.
Vi må bringe folk sammen i nettverk
og skape en alternativ offentlighet
med støtte av de små massemediene
– ikke fra de store fjernsynskanalene
og avisene, men fra Klassekampen,
Dag og Tid, Ny tid og Morgenbladet.
– Men vil dette kunne omfatte en stor
nok gruppe mennesker? Kanskje folk
flest ikke opplever det som noen frihetsberøvelse at man setter opp kameraer i Oslo
sentrum.
– Men det er ikke alle som synes
at det er greit. Disse må søke å bli
hørt, å bli en markant stemme. Da
tror jeg at mange mennesker ville
bekymre seg om denne utviklingen.
– Hvordan skal man klare å få dette
utenfor Morgenbladets leserskare?
– Fritt ord har fem milliarder. De
kan pøse inn litt mer i Morgenbladet og gjøre det større og bedre. Om
ikke en dagsavis, så kanskje to ganger i uken. Men nå må vi nesten
avslutte…
Nede på bakkeplanet, ovenfor
murkolossen, finnes huset der Ylajali forførte en sulten Hamsun for 110
år siden. Ved hjørnebordet i caféen i
etasjen under har jeg min stamplass,
med ryggen vendt mot husvinkelen.
Her kan man drikke sin kaffe og
betrakte de andre gjestene, inntil de
oppdager at de blir iaktatt. Da slår
jeg forlegent blikket ned.
◆

«Nordmenn er underlagt et enormt disiplineringsapparat, i statsforvaltningen, i mediene,
i det private næringsliv, på aldershjemmet,
i skolen og i barnehagen.»

stifinner
vassdrag? Hvilke ulike skifører kan
man støte på?
Ute snør det fortsatt. Nå ser jeg
fram til smoalát og den vidunderlige frihetsfølelsen jeg får når skiene
skyter fart. Med skiene overvinner
jeg menneskets treghet. En frydefull iling går gjennom kroppen når
det suser rundt ørene. Ikke like frydefullt er det å minne seg selv om at
skiene står i boden med påskeklister på.
Lesingen av Ryds bok gir meg et
varmere forhold til kulde. Jeg merker en barnlig glede over at verden er
i ferd med å bli hvit mens jeg sitter
her under leselampen. Til tross for
snøtraumer fra barndommen – snøball i bakhodet fra skolens sterkeste
kastarm, hodet presset ned i snøen
av den samme armen, blodsmak i
munnen gjennom siste runde av
skolelangrennet – er jeg nok innerst
inne en snømann. En snømann i

Snø

er mer enn du tror

Jeg tenker på William

«Snowflake» Bentley her jeg
sitter og kikker ut i desembermørket. Under utelampen snør det stille. Varsomme fjon legger seg til rette
på bakken. Jeg syns jeg ser
unge William stå der med et
brett i hendene.

tekst og foto TROND WORMSTRAND
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Nå har du kanskje ikke hørt om
«Snowflake Bentley». Det er ikke så
rart. Over hundre år er gått siden
den amerikanske gutten sto ute i
snøværet i Vermont og samlet
snøfnugg på et fløyelsbrett.
Forsiktig lirket han de sekskantete krystallene fra
hverandre og studerte dem i
et mikroskop. Han oppdaget
krystallenes mirakuløse skjønnhet
og synes det var trist at de gjerne
smeltet før folk fikk nyte synet av
dem. Etter mye prøving og feiling
klarte han å kople et fotoapparat til
mikroskopet, og i 1885, 20 år gammel, ble han den første som greide å
fotografere ett enkelt snøkrystall.
Bentley gransket etter hvert bilder av
mer enn fem tusen krystaller.
Mange av dem var forbløffende symmetriske, men ingen av dem var helt
like.
Snø har fascinerende mange former. Ikke bare krystallene, men også
snøtypene har et utrolig mangfold.
Jeg sitter og blar i boka «Snö – en
renskötare berättar» av den svenske
kulturforskeren Yngve Ryd. Boka er
den første grundige beskrivelsen av
samisk snøkunnskap. Jeg trodde jeg
hadde peiling på snø. Men her får
jeg vite at det finnes mye, mye mer

enn silkeføre, skareføre og sørpeføre. Ryd har samlet over tre hundre
enkeltord som beskriver ulike former for snø og is.
Han fikk ordene fra den gamle
lulesamiske reingjeteren Johan
Rassa fra Jokkmokk i Norrbotten. Gjennom fem vintrer
satt de og snakket sammen.
Bak ordrikdommen ligger samenes nærgående studier av frossen
nedbør gjennom tusenvis av år. En
detaljert kjennskap til snø og is var
nødvendig for å overleve. Kjennskap
til snøens tykkelse, konsistens,
bæreevne, smelting, bevegelser
i vind – og ikke minst kjennskap til ulike skifører. Kanskje
var det i siste liten kunnskapen ble samlet. Motoriseringen
av reindriften svekker samenes fortrolige forhold til snø. Men, forteller
Ryd, fortsatt kan eldre samer stå om
morgenen å diskutere og resonere
over nattens hvite nedbør.
Jeg tøfler ut på trappa mi og snuser på snøværet. Det lukter godt. Jeg
husker Johan Borgen beskrev barndommens åndedrag i friske og rene
kuldegrader som et liflig riv i halsen.
Langt mer velsmakende enn alle de
beske drammene han hadde unt seg
senere i livet.

opposisjon til Norsk Dusteforbunds
Fredrik Stabel som mente at lykken
er der hvor snøen ikke er. Hva med
deg? Lengter du også etter snøhauger fulle av minusgrader? Kanskje
møtes vi i Jokkmokk?
Med et nært forhold til snø utvider du dine muligheter for glede –
og sorg. Og dine muligheter
for å nyte kontraster: Å
komme fra swix og snøføyke til sol og sommer
på et par-tre timer er et
av de dypeste og rareste
inntrykk vår tid har å gi
oss. Spania hadde vært mindre forlokkende med et Norge
uten skøyter, stilongs og sur sno.
Hører du det Carl Ivar? På tide å
skaffe Fremskrittspartiet en klimapolitikk?
Jeg er redd vi blir mindre bekymret for oppvarmingen av kloden
fordi vi syns det er greit at snø og

holke forsvinner. Kan det være at vi
trenger å bli minnet om snøens
mangfold og skjønnhet? Tenk om vi
voksne hadde beholdt barnets snøglede? Tenk om Bush og Bondevik
likte å lage englebilder i puddersnø.
Da hadde kanskje kampen mot klimagassutslippene vært mer helhjertet? Å gjøre snøballkrig
umulig, er ikke særlig
imponerende.
Hvorfor er ingen
snøkrystaller helt like?
Ingen av dem svever
gjennom akkurat det
samme miljøet fra de blir
dannet flere kilometer opp i
lufta til de treffer bakken. Krystallene er som ferdskrivere: De registrerer
endringer i temperatur og fuktighet
underveis.
Hva med å gjøre som «Snowflake
Bentley»? Du trenger et kaldt tøystykke og en lupe. Nyt designen!

«Snö – en renskötare berättar» er
utgitt av Ordfront förlag i Stockholm.
«Snowflake Bentley» har en egen
hjemmeside:
http://snowflakebentley.com/

«En detaljert kjennskap til snø og is var nødvendig for å overleve. Kjennskap til snøens tykkelse,
konsistens, bæreevne, smelting bevegelser i vind - og ikke minst kjennskap til ulike skifører.»

Hva er smoalát? Du har sikkert
vært borti smoalát om du innimellom har ski på beina: Føret som oppstår når litt fuktighet på snøen fryser til. Fuktigheten kan ha kommet
av litt regn, litt våt nysnø – eller tåke
som har lagt seg nedpå. På sånt føre
går skiene av seg selv, de blir levende.
Det er snakk om perler eller små
isflak – ikke om is. Den frosne overflaten er tynn og svak. Derfor bærer
ikke smoalát, men gjør at skiene glir
lett der snøen under overflaten er
fast, som den gjerne er på innsjøer der snølaget ofte kan
være tynt. Når underlaget
er dypere og løsere, noe
det gjerne er i skogen,
kalles det samme føret
for jådåt. Glien er like bra,
men skiene synker lenger ned.
Ryd og Rassa gir deg et skarpere
vintersyn. De gjør verden rikere. De
hjelper deg til å se nyanser du lett
overser. Hadde du tenkt på nyanseforskjellen mellom smoalát og
jådåt? Boka er forsynt med fotografier som får deg til å lengte etter ekte
vinter. Den kan brukes som en felthåndbok til å ha på hytta eller i tursekken. Her er mye å lære for utemennesker: I hvilke former faller
snøen? Hvordan er isen på vann og
F O L K E V E T T nr. 6 • 2003
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fotoessay

Landsbyen Agdz i Dra dalen.

Berberkvinner under feiringen av en festival. Marrakesh.

Et annet Afrika
Casablanca, Marrakesh, Tanger… Bare navnene i seg selv oser av eksotiske krydderdufter og har et historisk sus av eventyret. I dag framstår Marokko som en rik blandingskultur – hvor det arabiske, europeiske
og afrikanske står side om side med det opprinnelige berberske.
foto BRUNO BARBEY/MAGNUM PHOTOS/ALL OVER PRESS

Berberske ryttere underholder ved en lokal festival. Meknes.
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Marokko har stort sett vært bebodd av Berberne, eller Imazighen, gjennom flere
tusen år. På sitt største strakk riket til stammefolket seg helt til Egypt. Berbernes klaner og stammer har kjempet innbitt for sin uavhengighet, – noe som har bidratt til
bevaringen av en av Afrikas rikeste kulturer. I dag okkuperer Marokko fremdeles
naturressursrike Vest Sahara for fjerde blodige tiår. Uavhengigheten til Vest Sahara er fremdeles uavklart i påvente av en foreslått folkeavstemning. De nære handelsforbindelsene med Europa har fått det afrikanske kongedømmet til å prøve å
få et medlemskap i den Europeiske Union. Noe det er heller lite entusiasme for i
EU. Marokko er et av transittlandene for afrikanske flyktninger som håper på et

bedre liv i Europa og for hasj og tyngre narkotiske stoffer. Uansett er landet korteste vei til afrikansk mystikk og fargesterk kultur for opplevelseshungrige europeere. Marokko inspirerte malere som Delacroix and Matisse. Forfatteren Anaïs Nin
sammenlignet den labyrintaktige byen Fés med innsiden av en hjerne. Den Franske
fotografen Bruno Barbey – mannen bak bildene i dette fotoessayet – er på hjemmebane i Marokko. Han tilbrakte sine første 12 år i landet.
– Her finner jeg lukter og farger som minner meg om min barndom. Som
Mexico eller India, er dette et sted hvor du kan finne ingrediensene til å lage visuelle bilder, sier Barbey.
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fotoessay
Mouloud-fest i Berber-landsbyen Mzouda, et stykke utenfor Marrakech.

M’chich-pilgrimmer på vei til et hellig sted.
Rif-fjellene.

En mann selger geiter på det lokale markedet i en liten landsby, i nærheten av Tetouan.
Garverne fra Sidi Moussa.
Guerniz distriktet, Fés.
24
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– Dere er høflige, og kan ikke være amerikanere. De snakker aldri med vanlige folk.
Vi ble nøye vurdert av en eldre, rakrygget mann med turban midt ute i en åker i
Pakistans bomullsbelte. Sola stekte, og vi slapp gjennom nåløyet.
Lokalbefolkningen hadde godtatt oss.

tekst PIA A. GAARDER/Norwatch foto KRISTIN FAGERLID

De amerikanske larvene
Pakistans bomullsbelte ligger på
flatlandet i Punjab, langs og rundt
irrigasjonssystemet som britene
etterlot seg etter flere hundre års
kolonistyre. Systemet regulerer og
fordeler vann fra Indus og flere
sideelver. Engelskmennene hadde
utpekt de vestlige områdene av det
britiske India til å produsere råbomull, og slik ble det.
I dette området som i dag produserer Pakistans desidert største
eksportvare, bomull, ligger støvet
som en evig dis mellom himmel og
jord. Bare regnskyll klarner opp luften
og gjør himmelen en kort stund blå.
Pakistan er ikke bare et militærregime med et demokratisk ferniss.
Det er en atomvåpenmakt med en
fattigdom som strekker seg så langt
øyet kan se utover landsbygda og
dypt inn i både landsbyer og storbyer. 80 prosent av Pakistans befolkning på 141 millioner lever fortsatt
på landsbygda. Øyer av topp moderne industri og moderne levesett, finnes i et osean av fattige bønder og
jordløse dagsarbeidere som lever i en
kultur med sterke føydale trekk.
Forskjellen mellom fattig og rik er
stor, og gapet er økende.

klarer å stave navnet sitt inkludert.
35 prosent av befolkningen lever
under fattigdomsgrensen, og må
nøye seg med mindre enn en dollar
per dag.
Barnearbeid er utbredt, kvinnenes levekår og rettigheter er elendige. Militærregimets kontrollapparat
og korrupsjon er viden kjent. Pakistan ligger på en delt 92. plass i
Transparency Internationals liste

Multan kjennetegnes kanskje
aller mest av støvet som omgir alt
som rører seg. Et folkehav kledt i
lyse klær, dekorerte busser, utslitte
esler, noen få biler, menn i alle aldre
og et påfallende mindre antall kvinner, snor seg mellom lave hus og hellige graver. Lysende reklameskilt,
kjøpegater, kaffer og restauranter, er
fraværende. Og det samme er alt som
heter grønt. Byen er leire og støv.

det er best å være forsiktig.
I januar 2002 ble en amerikansk
journalist, Daniel Pearl, bortført og
drept av ekstremister. Men ingen
enkeltturist er noensinne blitt
angrepet i perioden etter 11. september, selv om det har vært noen
alvorlige bombeattentater mot
diplomatiske mål.
Pakistan er et islamsk land, men
vi støtte ikke på de fiendtlige hold-

over verdens mest korrupte land.
Til dette landet reiste vi en dag i
oktober mens bomullsinnhøstningen var i gang. Vårt første møte
med Pakistan var gjennom byen
Multan som ikke bare er bomullsproduksjonens hovedstad, men
også sentrum for tilbedelse av hellige gravsteder og for produksjon av
den pakistanske mangoen.

Indignasjon
Det norske utenriksdepartementet
har fortsatt Pakistan på listen over
land hvor det anbefales å vurdere
nøye nødvendigheten av en reise.
Årsaken er terrortrusselen fra
Al-Qaida. Og som vi fikk høre da vi
kom til den store kystbyen Karachi,
lenger sør: Noen få pakistanere tror
at alle hvite er amerikanere, så

Hasina tilhører den underbetalte
landarbeidermassen i Pakistan, men
skiller seg sterkt ut fra andre. Hun
har nemlig bestemt seg for at alle de
tre barna skal gå på skole. – De er så
redde for larver, svarer hun spøkefullt
på spørsmålet om hvordan hun får
det til økonomisk. Koste hva det
koste vil: Hasinas barn skal ha en
annen fremtid enn bomullsmarkene.

Støv og fattigdom
Pakistan er et av verdens minst
utviklede land. Bare noen håndfull
land i Afrika er verre stilt. Offisielt er
57 prosent av befolkningen analfabeter (42 prosent menn, 72 prosent
kvinner), men da er alle som så vidt
Tre gutter leker inne i en moské i
Lahore. De går på Moskeens barneskole hvor de lærer ikke bare Koranen, men også å lese og skrive. Støtte
til denne skoleformen er et stridstema
for Pakistanske myndigheter som vil
forhindre at religionens makt øker.
Minst 57 prosent av befolkningen er
analfabeter.
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NorWatch
Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør
Menn står tålmodig i kø under den
daglige matutdelingen utenfor en
moské i Multan. Kvinnene står for
seg. Tigging etter penger blir
akseptert så lenge det dreier seg
om funksjonshemmede. Ellers
betraktes tiggere som late hyklere
som ikke vil arbeide. Pakistan er et
av verdens fattigste land. 35 prosent av befolkningen har under en
dollar dagen å leve for.
Østens mystikk er fortsatt levende i
Pakistan. Landet er lite tilrettelagt
for turisme. En reise til Pakistan er
et møte med en opprinnelig gjestfrihet og vennlighet.
Kvinner er påtakelig lite til stede i
gatebildet i Pakistan, spesielt utenfor de store byene. Men bilder av
Bollywoods utfordrende stjerner og
muskelbunter fra Vesten selges uten
problemer sammen med underbukser og t-shirts.

ningene man hører skal være
utbredt overfor vestlige personer.
Tvert imot ble vi mottatt med vennlighet og en nesten grenseløst gjestfrihet overalt hvor vi kom. Men
overalt møtte vi samtidig en sterk og
uttalt bitterhet over at amerikanerne bevilger store støttebeløp til eget
jordbruk, mens USA – gjennom Verdens handelsorganisasjon, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet – samtidig pålegger u-landene
å bygge ned sine egne støtteordninger.
For Pakistan er blitt bestemann i
klassen når det gjelder å nedbygge
sine egne få støtteordninger etter
internasjonalt pålegg. Kunnskapen
om disse aspektene ved globaliseringen er høy, og indignasjonen sterkt.
Amerikansk pest
De to forhatte larvene som tidvis
angriper bomullsknoppene kalles
henholdsvis «american boll worm»
28
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og «army boll worm». Tilliten til
USA er med andre ord på linje med
tilliten til hæren. Den amerikanske
ambassaden i Islamabad skal ha
protestert kraftig mot betegnelsen
«american boll worm» på bomullspesten, men protestene førte ikke til
at det vitenskapelige navnet «Heliothis armigera» fikk gjennomslag.
Hos bøndene, plukkerne og
forskerne er og forblir larven enten
en amerikaner eller en representant
for hæren.
Overbevisningen om USAs negative effekt på pakistansk økonomi,
stikker likevel enda dypere. Det er
en utbredt oppfatning innenfor
pakistansk jordbruk at viruset som
i 1991–92 desimerte den pakistanske bomullsproduksjonen, var
resultat av en skjult amerikansk biologisk krigføring mot Pakistan.
Plantasjen hvor det ødeleggende
viruset først ble oppdaget, tilhørte
nemlig en landeier som hadde ster-

ke forbindelser i USA. Han skal ha
drevet med import av blant annet
amerikanske bomullsplanter.
Ingen konkurrenter
Virusangrepet spredte seg raskt, og
var så sterkt at Pakistan ble tvunget
til å utvikle helt andre typer bomullsplanter som kunne erstatte de
gamle for å kunne fortsette produksjonen. Amerikanerne hadde, mener
mange, brukte sin kontakt i Pakistan for å bevisst plante viruset og
sette Pakistans bomullsproduksjon
tilbake.
– De ønsker ikke at Pakistans
bomullsproduksjon skulle bli en
enda farligere konkurrent på verdensmarkedet, forteller en rekke
stemmer fra pakistansk bomullsindustri. Og dette er ikke bare en folkelig oppfatning, også en rekke
pakistanske vitenskapsmenn er av
samme mening.
Etter viruset har Pakistans bom-

ullsproduksjon aldri kommet opp
på samme nivå som på begynnelsen
av 90-tallet.
Uansett hva som er sant i denne
historien, er det klart at USAs dobbeltmoral i spørsmål som gjelder
verdenshandelen, er i ferd med å
skape en skepsis og et raseri som har
sildret langt nedover i utviklingslandenes samfunnsstruktur.
Langt nede på flatlandet i Punjab, gnager dermed ikke bare larvene på bomullsplantene, men også
indignasjonen mot urettferdigheten
i dagens handelssystem. Det er en
indignasjon som på sikt kan bli en
politisk kraft som tvinger frem et
mer rettferdig handelssystem.
◆

Gamlebyen i Malawis hovedstad Lilongwe er oversvømmet med bruktklær blant annet fra Norge. Motivasjonen blant selgerne er mer håpet om å få solgt noe enn
forventningen om det. Dette bildet er tatt mellom to alvorlige sultperioder i 2002. foto: ulvar arnkværn

Slitte jeans mot tomme mager
Mens Malawi sto på randen av en voldsom sultkatastrofe,
drev den såkalte hjelpeorganisasjonen Tvind, som står bak
UFF i Norge, storstilt salg av bruktklær under dekke av å
drive u-hjelp.

tekst DAVID STENERUD

I Malawi måtte landets største
tekstilforetak stenge fordi den ikke
klarte konkurransen med de brukte
klærne fra Skandinavia, kunne
LOnytt opplyse i november i år.
NorWatch besøkte Malawi i
august i fjor og kunne med selvsyn
observere hvordan bruktklærforetakene totalt har monopolisert tekstilmarkedet i det lille landet sør i
Afrika.
Mens sulten truer
Folk hadde allerede begynt å slippe
opp for mat i Malawi, bare måneder

etter at sulten rammet og tusener
døde rett før den skrantne maishøsten i april 2002. De rammede
kalte den forrige sulten «feminin»,
nå ventet de på den «maskuline».
Landet behøver fortsatt massive
nødhjelpstiltak, særlig etter at Danmark, i protest mot korrupsjon og
pengesløseri, trakk tilbake både
diplomati og bistand til landet tidlig i 2002. Til og med danske Kirkens
Nødhjelp trakk seg.
Men én dansk organisasjon ble
igjen; den omstridte Tvind-bevegelsen.
F O L K E V E T T nr. 6 • 2003
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Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør
Klær til folket!
I Norge er Tvind kjent under merkenavnet UFF,
som driver innsamling og salg av brukte klær. I
Malawi heter virksomheten DAPP, og er knyttet
til grossistsalg.
Det er den 30 år gamle briten Ann Thompson
som leder Tvinds bruktklærsatsing i Malawi. Ifølge henne er formålet bak DAPP i verdens niende
fattigste land «å bedre folks livsvilkår gjennom å
gi dem muligheten til å kjøpe brukte klær og sko
til rimelige priser».
Dét slår en som en underlig motivasjon i Malawi; folk har klær, indiske forretningsfolk har drevet bruktklærsalg i Malawi i årtier. UFF-klærne er
ikke engang billigere. Det menneskene manglet
(og fortsatt mangler) da vi besøkte Malawi i
august 2002 var mat.
Mistenksom
I gamlebyen i Lilongwe har DAPP et av sine
mange grossistutsalg.
– Folk kommer hit og kjøper, og så selger de
klærne på markedet, forteller utsalgsansvarlig
Bruno Maikali.
En 100-kilos bylt koster 1300 kroner, 45 kilo
koster mellom 500 og 900 kroner avhengig av
sammensetning og kvalitet.
Bruno blir mistenksom når vi spør om å få ta
bilder:
– Det spørs hva dere skal skrive om, sier han
usikkert.
– Det er harmløst, svarer fotograf Ulvar Arnkværn,
vi lager en sak om hva som skjer med klærne vi leverer til
UFF i Norge.
Bruno blir marginalt mer avslappet, så vi tar
noen bilder. Og går.
Oversømmelse
Matvarebristen som malawierne fortærtes av
under vårt besøk i landet i fjor, startet med en
avlingsødeleggende flom i 2000. Nede på
markedet i Lilongwe blir vi møtt av en annen type
oversvømmelse – av bruktklær. Vi hadde hørt at

Malawi var et mekka for second hands-entusiaster, og kvantiteten her egner seg ikke til å skuffe
noen. Det gjør imidlertid kvaliteten.

UFF heter DAPP i Malawi. – Folk kommer hit og
kjøper, og så selger de klærne på markedet, forteller Bruno Maikali, som er utsalgsansvarlig i
Lilongwe. Klærne koster mellom 10 og 20 kroner
kiloen. foto: ulvar arnkværn

Her finnes ingen 60-talls, ingen 70- eller tidlig
80-talls, ingen nye. Bare sånn cirka 1992, klær som
sikkert er interessante i Vesten om ti år, men i dag
er totalt usalgbare: Henry Choice jeans, teltformede amerikanske collegegensere, t-skjorter med de
harry’este påskrifter… klær som skulle vært gitt
bort, ikke forlangt penger for. Og hvis du lurte på
hvor det blir av det gamle undertøyet som mange
leverer inn, finner du svaret i Lilongwe. Her ligger
BH’er og truser i svære hauger, mye av det uvasket.

Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør
U-hjelp = lav toll
Ifølge en av den britiske organisasjonen Tvind
Alerts kilder, skal DAPP ha maktet å overbevise
malawiske myndigheter om at virksomheten
deres må klassifiseres som u-hjelp. Dermed skal
de ha fått i stand en særavtale med tollmyndighetene: Mens konkurrentene betaler 25 dollar
per kilo delt på 45, betaler DAPP bare 11 dollar.
Dermed slipper de unna med 24 cent i toll per
kilo klær, mens andre kommersielle bruktklærimportører må ut med 55 cent. Slik er DAPP
også med på å frarøve Malawi sårt tiltrengt kapital.
Tvind er en lukket organisasjon, en sekt ifølge
kritikerne. Bevegelsen har blitt beskyldt for hjernevasking og svindel. Selv viser Tvind til flere hjelpeprosjekter i Afrika, Asia, Øst-Europa og LatinAmerika, men kritikerne hevder disse prosjektene
er marginale og kun fungerer som skalkeskjul for
en ytterst kommersiell virksomhet.
Lederen i retten
17. februar i 2002 ble Tvind-guru Mogens Amdi
Petersen arrester av FBI på den internasjonale flyplassen i Los Angeles etter 22 år under jorden. 64åringen skal, ifølge flere kilder, under alle disse
årene ha styrt organisasjonen fra luksusboliger i
Zimbabwe, Miami, Danmark og Cayman-øyene.
Nå er dansken løslatt fra varetekt, og saken
mot ham er i gang. Amdi Petersen står tiltalt for
underslag av 75 millioner danske kroner, samt
skatteunndragelser til en verdi av 11 millioner.
Saken mot ham og hans tre antatt medsammensvorne betegnes som den mest omfattende i
dansk rettshistorie. Det er satt av til sammen 80
dager i retten og dom er ikke ventet å falle til våren
2005.
Da får vi kanskje vite vi hvem bruktklær-salget
egentlig har hjulpet…

signaturen
Mata Hari i Pakistan
Mistro mot pressen er tydeligvis en ryggmargrefleks i alle militærregimer. Fotografen og jeg hadde knapt satt foten på
pakistansk jord før en mann presenterte seg som ansatt i
Informasjonsdepartementet. Deretter overtok han styringen,
og forlot ikke sine to kvinnelige gjester et sekund før vi satt på
innenriksflyet til Multan. I Multan ventet nok en mann fra det
samme departementet, overstrømmende vennlig og bestemt.
Slik gikk det slag i slag.
En liten bataljon fra informasjonsdepartementet, sikkerhetstjeneste og politi ble mobilisert rundt vårt besøk i oktober.
Mot vår vilje ble vi plutselig en betydelig utgiftspost for et fat-

tig land. Vi møtte militærregimets effektive kontrollapparat,
men samtidig oppviste våre kontrollører den samme grenseløse gjestfriheten og vennligheten som vi møtte så å si overalt. På en elegant måte blandet myndighetene ren overvåkning, vennlighet og praktisk hjelp.
Den første dagen sto et større politioppbud utenfor hotellet. Vår egen lokale kontaktmann fikk avverget at de ble med
oss ut på landsbygda. Politiet er lite populært, og med dem på
slep ville vi få store kommunikasjonsproblemer med lokalbefolkningen. Isteden kjørt to sivilkledde politimenn etter oss på
motorsykkel, men etter en halv times tid ble motoren overopphetet og de ga opp.
Dagen etter må noen ha slått i bordet. For da var det ikke
bønn. Vi ble pålagt en eskorte på tolv bevæpnede menn. En
jeep kjørte foran og en annen kjørte bak. To motorsykler fullførte kortesjen som var verdig et statsbesøk.
Det ble sagt at alle journalister fikk den samme oppmerksomheten. Men andre kilder fortalte en annen historie: Kvinnelige journalist-team blir møtt med spesielt stor mistro. For
BBC, CNN, små og store internasjonale mediehus sender nå

Tobacco (126 millioner kroner), Gallagher
Group (83 millioner kroner) og Loew’s Corp
(44 millioner kroner).
I tillegg har oljefondet investert 177 millioner i spanske Altadis, 4 millioner i greske
Papastratos Cigarettes, 9 millioner i Korea
Tobacco & Ginseng, 38 millioner i Fortune
Brands (American Brands) og 4 millioner
kroner i det brasilianske tobakksselskapet
Souza Cruz.
Til sammen har Oljefondet tilegnet seg
tobakksaksjer for nesten én og en halv milliard kroner.
L’en på veggen, bak bilen som
påpeker at Gud er stor, står for
Limbe Leaf – den amerikanske
tobakksgiganten Universial Leafs
malawiske datterselskap.
foto: ulvar arnkværn, norwatch
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Velkledde sultofre
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UFF I NORGE

UFF Norge mener det er feil at folk har nok klær
i Afrika. NorWatch har selv erfart det motsatte.

barna. – Det er vår tur å dø denne våren, sier de. De har
fine skjørt og bluser på.

Et besøk til landsbyen Ngulwe rett nord for hovedstaden
Lilongwe i august i fjor er egnet til å illustrere absurditeten i
UFFs bruktklærveldedighet:
Den rundt førti år gamle Lison Jeffrey er ennå svekket
etter nesten å ha sultet i hjel i mars. Nå er maislageret
snart tomt igjen.
– Hva har du tenkt å gjøre? spør vi.
– Ingenting, svarer Jeffrey.
– Hva håper du skal skje? spør vi.
– Det er ikke håp, svarer Jeffrey.
Han har dress på seg.
Kvinnene i landsbyen sitter i gruppe sammen med

For lite klær
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– FN har beregnet at et menneske har behov for 8-10 stykker tøy per år, mens folk bare har tilgang til 1-4 stykker tøy i
de landene vi opererer, hevder daglig leder i UFF Norge, Jesper Pedersen.
For øvrig viser Pedersen til UFF Norges hjemmeside,
www.uff-norge.org. Men her gis ingen svar på hvorfor UFF
er dyrere enn konkurrentene i Malawi, og bare mangelfulle opplysninger om UFFs øvrige veldedighet.

• UFF står for U-landshjelp fra Folk til Folk.
• Den første butikken i Norge ble åpnet i mars 1980.
• UFF er en del av den danske bevegelsen Tvind, som
også opererer med merkenavn som DAPP, ADPP,
Planet Aid og Humana.
• I Norge driver foreningen to større bruktklærbutikker,
begge i Oslo: UFF-Familiebutikk og Underground. UFF
Norge hevder de to butikkene i år vil bidra med hele tre
millioner kroner til utviklingsprosjekter i Afrika og India.
• UFF har utplassert 482 innsamlingsbokser for klær i
Norge.
• Årlig omsetter UFF Norge for rundt 15 millioner kroner.
Prismessig har UFF lagt seg litt over hovedkonkurrenten Fretex, men godt under for eksempel American
Classics.

STATENS DOBBELTMORAL
Norske myndigheter bruker flerfoldige millioner på tidenes antirøykekampanje. Samtidig
investerer det norske Oljefondet store penger i tobakksindustrien. De samme utenlandske selskapene som i kampanjen kalles for
«kyniske, manipulerende og løgnaktige»
bidrar med andre ord til å øke Norges nasjonalformue på bok.
NorWatch har gått igjennom aksjeporteføljen til Oljefondet og funnet at våre
fremtidige pensjoner bygges opp gjennom
aksjeinvesteringer i hele seks av de sju største tobakksselskapene i verden. I tillegg er
Oljefondet inne i ytterligere fire mindre kjente selskaper.
For Oljefondet er inne i Phillip Morris
(659 millioner kroner), British American
Tobacco (261 millioner kroner), Japan
Tobacco (65 millioner kroner), Imperial

Utbyggingsprosjektet for Bujagalifallene er blitt kalt en gjeldsbombe
for Uganda. Prosjektet er stanset
på grunn av korrupsjon.
foto: kjersti finholt

MANGLER
KORRUPSJONSBEVIS
Økokrim har henlagt korrupsjonssaken mot
Veidekke knyttet til det omstridte Bujagalikraftverket i Uganda. En artikkel i The Guardian skapte nylig voldsom oppsikt i Uganda
fordi et engelsk lobbyfirma i 1999 skal ha
korrumpert ugandiske politikere på vegne av
blant annet det norske selskapet.
The Guardian bygger hele sin artikkel på
en fax til Veidekkes Kristian Mathismoen. Til

alltid kvinnelige journalister til Pakistan. Myndighetene har
mistanke om at kvinner får menn med makt til å si mer enn de
burde. Så ergo er alle kvinnelige journalister og fotografer
potensielle spioner.
Vi fikk også opplyst at departementet bare tenkte på vår
sikkerhet: En amerikansk journalist var nemlig blitt bortført og
drept for et par år siden utenfor Multan. Men sannheten er at
stakkars Daniel Pearl ble bortført mange hundre mil lenger sør,
nemlig i Karachi. Og til Karachi kom vi mot slutten av turen,
men på det tidspunkt må myndighetene ha konkludert med
at vi ikke var to Mata Hari’er. For ingen fulgte oss rundt i Karachi og ingen sjekket at vi virkelig satte oss på flyet hjem. For
en nedtur.

NorWatch forteller Mathismoen at innholdet i faxen er blitt forklart i detalj overfor
Økokrim, det amerikanske justisdepartementet, FBI og Det ugandiske generalinspektoratet. Økokrim er med andre ord
kjent med innholdet i faxen, og har avskrevet
den som bevis for korrupsjon.
Bujagali-kraftverket til 580 millioner
dollar og Veidekkes milliardkontrakt, er en
saga blott. I fjor sommer stanset Verdensbanken finansieringen etter at Veidekke
hadde meldt fra om en mistenkelig utbetaling på 10.000 dollar fra sitt engelske datterselskap Nor-Icil til den ugandiske energiministeren, Richard Kaijuka. Alle involverte
parter i prosjektet var blitt pålagt å dobbeltsjekke sine regnskap, men bare Veidekke
fant noe mistenkelig.
Problemet er vanskelighetene med å
bevise korrupsjonen rundt energiutbyggingen. AES selv skal ha operert med minst
400.000 dollar for å få sentrale folkevalgte
i Uganda med på prosjektet.

Pia A. Gaarder

opplyser informasjonsrådgiver Sven Gjeruldsen.
– Kongehusets anliggender er jo ikke
bare kongehusets anliggender. Det er naturlig å kreve åpenhet rundt hvem som forvalter
Kongehusets midler og hvordan de forvaltes,
sier SV’s Audun Lysbakken, når NorWatch
forteller ham om den manglende åpenheten.
– Det kan ikke gjelde andre regler for
Kongehuset enn for Staten for øvrig, mener
han.
Lysbakken peker på at Slottets hemmelighetskremmeri gjør det er umulig å vite
hvorvidt Kongen selv har økonomiske forbindelser til de selskapene han velger å besøke.

KONGELIGE
HEMMELIGHETER
Under statsbesøket til Brasil i oktober besøkte
Kong Harald Norske Skogs fabrikk ved Jaguariaíva, mens Dronningen tok seg av Aker Promar Skipsverft i Niteroi, og døpte Solstad Shippings nye supply-båt «NorSkan Leblon».
Men på spørsmål fra NorWatch om hvorvidt Kongehuset foretar «noen selvstendig
etisk vurdering av norske virksomheter som
skal besøkes,» svarer Slottet bare: «Det er
gitt visse begrensninger i forhold til land og
virksomheter (…).»
Men: «Vi gir av prinsipielle grunner ikke
opplysninger om til hvilke land og virksomheter det er gitt begrensninger i forhold til,»

Kongehusets informasjonsansvarlige blir omtrent like lite taletrengte
som slottsgardistene når de blir
spurt om Kongens finansielle disposisjoner. foto: nils erik bjørge, norwatch
Les mer på NorWatch nettsider:
www.norwatch.no
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Lavere forsikringspremie
og sprekere ansatte

«Hydrogenbilen kommer» het en rapport fra Framtiden
i våre hender i 1996. Det gjør den nok, men sju år seinere
er det ennå uvisst når».

Trådbusser på
veiene igjen?

Er du en rød forbruker?
Bruker du mer eller mindre energi
enn naboene? Om du bodde i
Albertslund i Danmark, hadde du
hatt god greie på det. Der deler
nemlig kommunen årlig ut foldere
til alle husstandene i hvert at de
omkring 50 boligområdene, som
viser med stolpediagrammer hvordan forbruket av strøm og fjernvarme varierer mellom boligene i
området.
De som bruker minst vises med
grønt, boligområder som har middels strømforbruk er markert med
gult, og de som bør tenke alvorlig på
strømforbruket sitt er markert med
rødt.
Opplegget passer spesielt godt i
Albertslund, som er en drabantby
fra 1960/70-tallet, der hvert boligområde består av stort sett identiske
boliger – enten de er i blokk, rekkehus eller eneboliger. Innenfor hvert
område skulle en derfor ikke vente
at forbruket varierte særlig mye.
Men det viser det seg at noen bruker
3-5 ganger mer energi enn andre
som bor i helt like hus. Dette selv
om en holder ekstremtilfellene, som
for eksempel kan skyldes at noen
hus sto tomme deler av året, uten32
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for. Ingen norske kommuner har
prøvd tilsvarende opplegg, men en
nasjonal undersøkelse som ble gjort
av Statistisk sentralbyrå i 1990 viste
at bildet var det samme her til lands.
Energiforbruket varierte enormt
blant folk som bodde i like store og
like godt isolerte hus.
Den gode nyheten i dette at
svært mange kan kutte strømregningen nokså kraftig, uten å tenke
på kostbare løsninger som etterisolering eller varmepumper. Bruker
du elektrisk oppvarming, avhenger
inntil halvparten av strømregninga
av ditt forhold til genseren, natta,
dørene og vinduet.
• Genseren …
… er det viktigste. Forskjellen mellom å
gå i genser – og eventuelt lange underbukser – og å gå i T-skjorte, er forskjellen
mellom å trives med 18 eller 22 grader i
stua. Det svarer til 20-25 prosent av
energibruken i vinterhalvåret.
• Dørene…
… står i de fleste hus mellom stua og
andre rom der du trenger enda mindre
varme. Det gjelder å holde dem stengt, og
å stille termostaten slik det passer for
hvert enkelt rom – for eksempel 10-12

grader på soverommet og noen få grader
i rom du akkurat nå ikke bruker.
• Om natta…
… kan temperaturen også i oppholdsrom
senkes med 5-6 grader med tidsstyring på
ovnene – dersom du varmer opp med
strøm. Ved å begrense oppvarminga til de
tidene og de rommene der du trenger
den, kan du ofte spare nye 15-25 prosent.
• Vinduene…
… bør være tette, og heller ikke stå på
gløtt. Tett dem, og dørene, med tettelister
om nødvendig – og sett dem på vidt gap i
et par minutter om du trenger å lufte.
Disse fire momentene utgjør mye av
forskjellen mellom «røde» og
«grønne» forbrukere i vinterhalvåret. Om vinteren betyr det lite
å slukke lyset, dersom du varmer
opp med strøm. Lampene – og
andre apparat – hjelper nemlig til
med oppvarminga. Om sommeren
bør de derimot absolutt ikke stå på
i unøda. 1000 andre enøk-tips:
http://www.enok.no/enokguiden

En dieselbuss slipper ut om lag 800
gram CO2 for hver kilometer – pluss 3-6
gram NOx, ett gram kullos og 70 milligram med helseskadelige småpartiker.
En elektrisk buss slipper ut null, null,
null og null. Fram til 1960-tallet var
elektriske trolleybusser vanlige i europeiske byer – deriblant Oslo, Drammen,
Stavanger og Bergen. Deretter forsvant
de nesten helt fra Vest-Europa. Fram til i
år fantes bare én eneste trolleybusslinje
i hele Norden: Linje 2 i Bergen. I oktober
i år åpnet den første nye trolleybusslinja i Norden på 40 år. Det dreier seg om
ei linje på 3 km mellom stasjonen og
sentrum i Landskrona i Skåne. I år vedtok også Bergen for første gang på ti år
å fornye sin trolleybusspark. Flere byer i
USA, Canada og Frankrike er nå også i
gang med å etablere eller utvide trolleybusslinjer. Produsenter både i Tyskland,
Frankrike, Italia og Tsjekkia satser på at
det skal fortsette, og har i det siste
utviklet konsept for nye, mer energieffektive og mer fleksible elektriske busser. Les mer på http://www.scantechab.se/projekt/00-70.pdf

Norges og tidligere Nordens
eneste elektriske trådbuss – linje
2 i Bergen, har fått en søster i
Landskrona. De miljømessige
fordelene kan gi trådbussen en
ny renessanse.

Miljøbilene kommer i Sverige …men i Norge?
Mest kjent i Norge er el-biler som går på
batterier. Dem fantes det 850 av her i landet ved inngangen til 2003. De gir ingen
utslipp, men siden de har kort rekkevidde
og de fleste er små, er de lite aktuelle som
familiebiler. Da er det noe annet med
hybridbiler, eller biler som kjører på biogass,
alkohol, rapsolje eller biodiesel. De gir alle
sammen null eller lave CO2-utslipp, kommer
seg langt av gårde og finnes i vanlige størrelser. Slike er det imidlertid ennå få av i
Norge. Her kjører mot slutten av 2003 vel
100 biler på biodiesel, og ca. 60 hybridbiler,
som kan gå vekselvis på strøm og bensin.
I Sverige ruller derimot allerede over
10.000 «miljøbiler». Markedslederen er
Ford Focus Flexifuel, som hadde solgt vel i
4000 eksemplarer fram til oktober i år.
Den går på etanol, og koster det samme
som den reine bensinvarianten av samme
bil. Etanolen lages enten av tre i Sverige

eller av EUs overskudd av stivelsesholdige
jordbruksprodukt. Den selges oftest i blanding med 15 prosent bensin, og kan nå
fås fra stasjoner i over 60 byer fra Malmö
i sør til Kalix i nord. Ellers markedsføres
minst 11 bilmodeller som går på biogass.
Disse koster stort sett 25–50.000 kroner
mer enn tilsvarende bensinmodeller. Biogass kan nå tankes på 15–20 steder fordelt over det meste av Sør-Sverige.
Foreløpig tilbyr ingen norske bensinstasjoner etanol eller biogass. Det finnes
imidlertid planer om det siste i Fredrikstad,
der noen av bussene allerede kjører på
biogass. Det skal ikke så mange stasjoner
til før disse blir realistiske muligheter også
her i landet. Flexifuel-biler, som også lages
av flere enn Ford, kan nemlig som navnet
antyder gå på bensin om det kniper å få
tak i etanol. Alle biogassbiler kan alternativt gå på naturgass, og noen modeller

kan dessuten gå på bensin. Det som allerede i dag bør være aktuelt for norske forbrukere er hybridbiler, biodiesel og rapsolje. Foreløpig tilbys bare én hybridbil på det
norske markedet (Toyota Prius), men
Honda har også to modeller, og flere produsenter ligger i løypa. Alle vanlige dieselbiler kan også gå på biodiesel, som er
planteolje med en tilsetning av metylester.
Dette selges foreløpig bare fra to stasjoner
i Norge – i Oslo og på Brandbu – men kan
fås levert andre steder og er trygt å oppbevare. Går en tom, er det altså bare å
tanke med vanlig diesel. Med en liten
ombygning som koster noen tusen kroner,
kan dieselbiler dessuten gå på rein rapsolje, uten tilsetninger.
Les mer om miljøbiler på
www.miljofordon.org og
www.gronabilister.com

Gående skolebusser
Ved inngangen til tenårene har om lag 12 prosent av norske barn rukket å bli overvektige
– mot åtte prosent for bare ti år siden. Mindre mosjon er en av de viktigste årsakene. Stadig flere barn blir kjørt til skolen, selv om den ligger i overkommelig gangavstand. I Storbritannia er det anslått at 20 prosent av all bilkjøring i morgenrusjet skyldes kjøring til skolene – og det er nettopp rusjtrafikken som forurenser mest. Noen tilsvarende undersøkelse
finnes ikke fra Norge, men andelen er nok betydelig også her.
En idé kan være å organisere en gående skolebuss. En slik buss kan ha fra 10–40
føtter og 50–200 tær. Den består av ei gruppe barn fra samme nabolag – og én eller to
foreldre, som tar det på omgang å føle dem på skoleveien for eksempel én morgen eller
én ettermiddag i uka. Er det ikke nok foreldre som kan dele på jobben, kan det også
tenkes at for eksempel ei bestemor eller en lærer vil trå til som «sjåfør» på enkelte turer.
Idéen om gående skolebusser kommer fra England, der den første ble organisert i 1998. I dag «kjører» mange hundre slike busser daglig over hele landet. Idéen er også tatt opp med stort hell blant annet
i New Zealand, i deler av USA og Canada, og i Lund og Eslöv i Sverige. Her kan du lese mer om hvordan de fungerer, og hvordan du selv kan få en på vegen: www.walkingschoolbus.org

Fjernet emballasjen
– tredoblet økosalget
Den danske supermarkedkjeden ISO, som
driver 12 butikker i Storkøbenhavn, har
nylig tredoblet salget av økologiske
grønnsaker, melder www.økologi.dk. Det
skjedde etter at de sluttet med emballasje og gikk over til å selge grønnsakene i
løs vekt. I Danmark som i Norge kommer

økologiske grønnsaker oftere enn andre
ferdig innpakket i plast eller papir. Det
skjer dels for at man skal ha et sted å
sette Ø-merket, og dels for at ikke kunder
som roter i disken skal blande de økologiske varene sammen med de konvensjonelle. ISO har i stedet begynt å sette et
lite Ø-merke direkte på grønnsakene.
Samtidig med at emballasjen ble fjernet,

Miljøsatsinger kan føre til uventede gevinster. Etter at trevarebedriften Hansen og
Justnæs i Kristainsand ble sertifisert som
Miljøfyrtårn, fikk de forsikringspremien
redusert med hele 40.000 kroner årlig.
Dette fordi arbeidet med sertifiseringen
medførte at de fikk på plass bedre kontrollrutiner. Pengene de sparte det første året
investerte de i sykler til samtlige 15 ansatte,
som de i stor grad bruker til og fra jobben –
noen året rundt. Sykefraværet har falt og lå
i 2002 på bare 1,6 prosent. Ved å samordne leveranser med andre bedrifter har de
dessuten ikke bare redusert mengden dieseleksos, men også spart nye 100.000 kroner årlig i transportutgifter. Dette og andre
eksempel på hvordan det lønner seg å gå
foran i miljøarbeidet, kan du nå lese mer om
i en egen samling med «Gode eksempel fra
Miljøfyrtårn» på www.idebanken.no. Basen
inneholder foreløpig et femtitall eksempel
men utvides stadig.

internett-tipset

Foto: Knut-Erik Helle

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

Foto: Knut-Erik Helle

Tekst John Hille

www.involveyourself.com
En seriøs inngang til mange idéer
om hvordan du kan bidra til en
mer rettferdig verden – men også
med morsomme innslag som tegneserier, selvtester og chattegrupper. Nettstedet er primært myntet
på ungdom mellom 15 og 25,
men mye av innholdet skulle
være like interessant for de litt
eldre. Bak står Flyktningerådet,
Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og
NORAD.

fikk de økologiske varene en mer sentral
plassering i grønnsakdiskene. Den
eksplosive salgsøkningen forklares ved at
kundene synes det «skurrer» med plastemballasje rundt økologiske varer og at
de liker å kunne kjenne på dem. Løs vekt
betyr dessuten at folk kan kjøpe akkurat
så mye eller lite som de trenger.
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nye bøker

Miljøbevisst?

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.

Om «Forgreininger»
Thure Erik Lunds forfatterskap er utvilsomt et
av de mest interessante å følge innenfor norsk
samtidslitteratur og med «Forgreininger» viser
Lund at han også mestrer den vanskelige
essaysjangeren. Tekstene er meislet frem av
Lunds særegne språkverktøy og har et voldsomt tematisk spenn, uten at boken på noen
måte forstrekker seg. «Om celler», «Om sex»,
«Om telefonen», «Om å skrive», «Om å skrive dårlig» og «Om å skrive enda dårligere» stoffmengden er uensartet, og man må bare
forbløffes over Lunds evne til stadig å tenke på
siden av det konvensjonelle. Fra korte ansporinger, tankedrypp, en-sidere, til lengre passasjer, der ideene får utfolde seg som frie assosiasjonsbølger. Det skal medgis at tekstene er
noe ujevne, men som samling sett under ett er
dette et godt bokstykke litteratur.

Miljøuker i Coop - husk Coop Natur
I løpet av høsten inviterer vi til økologiske uker i
Coops butikker. Da setter vi ekstra fokus på våre
økologiske varer, og håper at vi kan inspirere
deg til å prøve noen av dem.

Amerika-frykten som skal unngjelde, for hva
om frykten for Amerika ikke har så mye med
amerikanere å gjøre - men snarere handler
om oss selv? Hva om dette ikke har sin rot i
USA, men i våre forestillinger om USA? Forestillinger som alltid har vært der, en blanding
av avsky og frykt for det som befinner seg
«der over». I en tid der USA-kritikken har
presset seg langt inn i den politiske korrektheten er det kanskje på tide med en motvekt.
For er nå egentlig amerikaneren en Landrover-kjørende Bush-patriot, som mesker seg i
fjernsynsvold, med en 44-kaliber parat i den
ene hånden og en hamburger i den andre?
Intelligent, velformulert, provoserende, friskt,
- og kanskje litt kjapt, men viktig som bidrag
til en reflektert og flersporet samfunnsdebatt.

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

Korrupsjonsjegeren

Da Europa fikk slag

Genetikk og etikk

ØKOLOGISK DYRKET

Joakim Hammerlin

Joakim Hammerlin

Joakim Hammerlin.

Den måtte komme, boken som tar et oppgjør
med oppgjøret med USA. Og det er ikke tilfeldig at den kommer fra Bromark og Herbjørnsrud, forfatterparet som sendte sjokkbølger gjennom den offentlige debattens nervesenter med boken «Blanke løgner, skitne
sannheter« i fjor høst. Denne gangen er det

Tittel: Den menneskelige naturs fremtid – bidrag til den etiske debatten
om genteknologi
Forfatter: Jürgen Habermas
Forlag: Damm, 2003

Tittel: Frykten for Amerika – En
europeisk historie
Forfattere: Stian Bromark og Dag
Herbjørnsrud
Forlag: Tiden, 2003

Tittel: Forgreininger
Forfatter: Thure Erik Lund
Forlag: Aschehoug, 2003

Elsker, elsker ikke, elsker…

Ansvaret? Er ønsket om å forandre for å forbedre snarere å forandre for å fornedre?
Boken er ikke lettlest, men heller ikke overmettet av fagfilosofiske termer og sideslukende digresjoner. Og den er et gjennomtenkt
innspill til et av de viktigste spørsmålene mennesket vil være tvunget til å besvare. Snart.

Jürgen Habermas’ posisjon som en av samtidens viktigste intellektuelle kan vanskelig
bestrides. Til forskjell fra mange av de andre
toppspillerne på den akademiske arena har
han også et blikk for det som skjer utenfor
bokpermene. Med «Den menneskelige naturs
fremtid» fortsetter han å engasjere sin kunnskap i forhold til et høyaktuelt etisk dilemma:
Genteknologiens mulighet til å endre enkeltmenneskets fremtidsutsikter. Bør vi kunne
velge vekk uønskede genetiske trekk som
arvelige sykdommer? Bør vi kunne frembringe ønskede egenskaper som en sterk
fysikk og økt intelligens? Hvilke følger vil dette
ha for vårt syn på enkeltindividet? Friheten?

Sjelden blir historiebøker salgssuksesser. I særs
ikke når de er mursteinsformede. Men det
skjedde med Anthony Beevors kritikerroste
verk om «Stalingrad». Og det er i ferd med å
skje igjen, idet Beevor har lagt en ny murstein
i bokhandlernes utstillingsvinduer. «Berlin Nederlaget 1945» er et stort verk, også rent
fysisk: En kilo med tekst og bilder - detaljspekket, grundig og lærerikt. Men det mest imponerende ved denne boken er like fullt Beevors
evne til å formidle historie på en engasjerende
måte. Teksten har en språklig puls og en dramaturgisk struktur som tvinger leseren videre,
side etter side, helt inn i krigens siste akt. Dette
er historien om to gale despoter, villige til å
tvinge millioner av mennesker til død og lemlestelse. Det er historien om vannviddets siste
krampe, om hat, hevn og menneskelig grusomhet. Og det er historien om slaget som
skulle dele Europa og lamme det østlige bevegelsesapparatet i mer enn 40 år.

Eva Joly er Oslo-jenta som reiste til Paris som
au pair, studerte jus, jobbet som statsadvokat
i Orléans og Evry - og ble en av Frankrikes
mest nådeløse og ubestikkelige korrupsjonsjegere. Mye av sitt liv har hun beskrevet i
bestselgeren Korrupsjonsjeger (2001). I dag
arbeider hun som spesialrådgiver i det norske
justisdepartementet. Dermed står Eva Joly friere til å berette om sakene hun etterforsket deriblant Elf-saken, som våren 2003 ble tatt
opp til behandling i det franske rettsvesenet.
I Er det en slik verden vi vil ha? forteller hun
om sin kamp mot korrupsjon og økonomisk
kriminalitet, og om hva hun er blitt utsatt for
av dødstrusler, overvåking og bakvaskelser.
Eva Joly fremmer dessuten en rekke forslag til
rettsreformer, både nasjonale og internasjonale, for å komme dette enorme samfunnsproblemet til livs. Boken, som ble forsøkt
stanset i Frankrike, er under utgivelse i en
rekke land
Tittel: Er det en slik verden vi vil ha?
Forfatter: Eva Joly
Forlag: Aschehoug, 2003

foto: knut-erik helle

Etterspørselen etter økologiske varer har økt
kraftig. Miljø er et viktig satsningsområde for
Coop, og vi skal sørge for at du alltid har gode
økologiske varer i din Coop butikk.
For å gjøre det enklere for deg har vi samlet alle
våre egne økologiske produkter under merket
Coop Natur.

Tittel: Berlin – Nederlaget 1945
Forfatter: Antony Beevor
Forlag: Damm, 2003

Joakim Hammerlin
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Ytring innenfra

Organisert frivillighet

ARILD HERMSTAD
daglig leder i
Framtiden i våre
hender.
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Det sies at nordmenn til sammen
har mer enn 16 millioner medlemskap i ulike foreninger. Dette bør
gjøre oss opprømte og stolte. Det er
bra for den levende samfunnsdebatten, og det gjør andre i stand til å
arbeide profesjonelt for saker som
du ikke selv har tid til å arbeide for.
På miljøsiden er det mye å velge i, og
siste skudd på stammen heter Zero.
Det tilsvarer omtrent det folk flest
vet om organisasjonen. Jeg vet imidlertid at vi ikke ble invitert til å være
med, og da er det neppe en samarbeidsorganisasjon. Derimot ble vi
nylig invitert til å være med i nettverksorganisasjonen «En annen verden er mulig – Norway Social
Forum». Av kapasitetsgrunner har
vi foreløpig ikke sluttet oss til.

synelatende et resultat av to hovedmønstre:
1. Det dukker opp en ny utfordring
som ingen av de eksisterende organisasjonene arbeider direkte med.
Noen ildsjeler finner sammen og
danner en ny stiftelse eller organisasjon. Dette er utmerket, med mindre det skyldes at de eksisterende
organisasjonene oppfattes som fastgrodde eller uten takhøyde.
2. Det dukker opp et nytt behov
som flere er eller burde være opptatt
av å ta tak i. Noen sammenkaller til
et møte, og før vi vet ordet av det har
vi vedtatt vedtekter, valgt styre og
registrert den nye organisasjonen i
Brønnøysund. Generalsekretærer og
styremedlemmer sitter i de nye styrene, og organisasjonen får egen
logo, ansatte, lokaler, osv.

Den rike floraen av miljøorganisasjoner og andre organisasjoner er til-

Regnskogsfondet ble nylig omgjort
fra stiftelse til organisasjon, og

Framtiden i våre hender er en av fem
organisasjoner med stemmerett på
årsmøtet. Vi er også med i Grønn
Hverdag, og mye av vårt engasjement for å få folk til å handle miljøvennlig i hverdagen er kanalisert
gjennom denne. Derfor protesterer
vi klart og tydelig når Børge Brende
ønsker å statliggjøre og samtidig
kutte i støtten til denne grønne forbrukerbevegelsen. Samarbeidstiltakene Regnskogsfondet og Grønn
Hverdag er begge glimrende. Men
det kan være betimelig å spørre om
vi fremover bør være mer kritiske til
stadig å oppfinne nye organisasjoner. Ville vi oppnådd mer om vi
hadde kanalisert nye tiltak innenfor
de eksisterende organisasjonene?
For ingen ønsker vel at disse skal
stivne i gamle mønstre og overlate
nye problemer til stadig nye organisasjoner som ingen husker navnet
på?

Vindkraft og vannkraft
Finnes det renere energi?
Et lokalt energiselskap
I tillegg til energiproduksjon har
NTE lang erfaring med installasjon og
oppbygging av elektriske anlegg.
NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan tilby det
meste av elektriske produkter til konkurransedyktige priser.
Kommunikasjon
NTE kan også tilby komplette løsninger innen tele/data og
automasjon. Våre fagfolk prosjekterer slik at du får riktig utstyr
og programvare tilpasset ditt behov.

NTE - på parti med naturen!

Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3, Steinkjer
Postadresse: 7736 Steinkjer
E-post: nte@nte.no • Internett: www.nte.no

Telefon: 74 15 02 00
Telefaks: 74 15 04 00
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finne
sammen
fotoessay
Fra og med 2003 er annonser på «finne sammen» gratis. Vennligst oppgi om
du vil ha b.m. eller ikke. Når du svarer på b.m.-annonser, legg svaret i en lukket
konvolutt sammen med et løst frimerke på kr. 5,00 og send det inn til
Folkevett, Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo. Vi forbeholder oss retten til å
rette/forkorte innleggene. Frist for annonser til neste nr. er 29.9.

Etterlysning
Vil kontaktsøkere med BM «ta kontakt» og BM «den som intet
våger…» fra Folkevett nr 4 ettersende sine adresser.Vi har brev som
venter på dere.

retrospektiv

972
7

for kano/robåt.Tomten er på over 4 mål totalt og en mindre del kan
egne seg til kjøkkenhage. Butikk, post, bank, barne- og ungdomsskole innen gå/sykkelavstand. Fint område for barn.
Langtidsleie og eventuelt senere kjøp.

Mer info tlf: 62 59 54 54
Kvinne søker kvinne
Er det noen lesber som leser Folkevett da? Jo, vi er nok over alt, og
er i grunnen ganske så normale mennesker. Men vi synes ikke så
godt, og er ikke så lett å få øye på i dagliglivet, av forskjellige grunner. Derfor denne annonsen. Jeg som skriver dette er en kvinne midt
i førtiårene med barn, bosatt på Østlandet. Jeg trives på hytta mi på
fjellet, i kano på vannet, syklende til jobb, i bærskogen… Ja, jeg liker
å gjøre ting ute, men er ingen trimmer. Går gjerne på kino og restaurant også. Liker også å bare være lat og kose meg. Men jeg skulle gjerne hatt ei å gjøre slike ting sammen med, ting vi begge liker
eller noe nytt vi har lyst til å prøve sammen. Som å bli kjent, kanskje? Høres dette interessant ut, kan du skrive til:

Sammen om gårdsdrift?

Ungt par, begge 27, med landbrukserfaring og mange idealistiske
ideer om økologisk (biodynamisk) gårdsdrift! Tanken er en samdrift
med flere familier/enkeltpersoner, der sentrale ideer er arbeidshester, pedagogisk virksomhet, keramikk, alternativ medisin, lokal
foredling og selvforsyning.
Ønsker å komme i kontakt med andre som har lignende (kanskje enda flere!) tanker, andre som har startet et prosjekt i den retninga, lyst til å starte, lyst til å snakke med oss, og/eller få formet
ideene sine i den harde praksis!

Ring oss gjerne på tlf 62 53 44 07 eller mobil 97 79 38 53

BM «Fremtiden i våre penner»
Bofelleskap søkes
Naturglad mann søkes
Vår venninne og hennes hund ønsker seg en større flokk av mennesker og dyr å passe på og glede seg over. Hun er snill, pen og selvstendig, og etter å ha reist en del er hun også litt hjemmekjær. Hun
ønsker seg en oppriktig, pålitelig og omtenksom mann. Det er veldig fint om også han er glad i naturen og er han pluss/minus 30 år
håper vi han tar pennen fatt og skriver til henne.

BM «nordlys»
Bolig for friluftsglade mennesker

Kvinne 40 med sønn søker voksent bofelleskap i Oslo/omegn, evt.
interesserte til å lage et bofelleskap sammen med. Kunstterapeut og
heilpraktiker.

Siv, tlf: 40 21 58 63
Folkevett gis bort
Jeg har en bunke med gamle Folkevett liggende som jeg ikke ser ut
til trenge. Er det noen andre som har behov for dem? Samlingen gis
bort og er komplett fra 1983 og fram til 2003 bortsett fra 2 eller 3
numre.

30 min sør-øst for Oslo. Sørmarka rett ved stuedøra. Høyt og fritt
beliggende med utsyn over vann ligger et lite hus med anneks. Fint

Redaktør:
Arne Storrønningen
arnes@fivh.no

Deskansvarlig/
jornalist:
Knut -Erik Helle
kehelle@fivh.no

Spaltist:
Steinar Lem
steinarl@fivh.no

Ta kontakt på tlf. 22 19 35 73.

Sivilarbeider:
Amund Stensland
amundst@fivh.no

Sivilarbeider:
Joakim Hammerlin
joakimh@fivh.no

1982

Aldri har det vel vært mer
fenomenalt spennende å være
menneske på vår klode som i
dag.
Leder Folkevett 1/82

1982

– Nordmenn lider av hyttesyke.
Alle må skaffe seg hytte, som
man bruker bare en måned pr.
år! Og den norske nabo-syken!
Konkurransen med naboen, de
at nordmenn må ha det
naboen har, uansett om man
trenger det eller ei.
Den indiske forskeren Amalendu
Guha til Folkevett 4/82

1986

– En målsetning med å jobbe i
dine penger er å gå i bresjen for
en folkelig erobring av kapitalismens viktigste skanser.
Christian Vennerød til Folkevett 1/86

Grafisk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@cox.no

Folkevett er organ for Framtiden i våre hender (FIVH) som
arbeider for miljøansvar, rettferdig fordeling av ressurser og for
livskvalitet. Bladet er uavhengig av partipolitiske og religiøse
interesser. Det kommer ut med seks nummer i året.
Journalist/NorWatch:
Pia Anette Gaarder
pia.gaarder@fivh.no
Annonser: Grønn Markedskontakt: Marit Sola,
tlf 55 30 04 56
Design og repro: Cox Millimeter
Forsidefoto: Corbis/Scanpix
Abonnement: kr. 255,– per år
(intro. tilbud kr.185,–)
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Folkevett er tilsluttet
Fagpressens redaktørplakat.

Journalist/NorWatch:
Frilansfotograf:
David Stenerud
Kristin Fagerlid
david.stenerud@fivh.no kristinf@fivh.no

NorWatch kartlegger norske
bedrifter i Sør og undersøker om
de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til
helse, miljø og sikkerhet. I tillegg
dekker NorWatch saker knyttet
til norsk investerings-, eksportog importetikk.

NorWatch er medlem i Norsk Fagpresse, og er underlagt Redaktørplaketen og pressens Vær-varsom-plakat. NorWatch finansieres
av Framtiden i våre hender, og
mottar støtte fra NORAD. Tips oss
gjerne! Tlf. 22 03 31 50
E-post: norwatch@norwatch.no

