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Lønnsverstingen
I et slott i Vestfold omkranset av gamle bøketrær bor en av Norges rikeste menn.
Stein Erik Rimi-Hagen har en formue på over ni milliarder kroner.
I det nye EU-landet Litauen, jobber Rimi-ansatte for sju kroner timen og med elendig jobbsikkerhet. Det er sultelønn.
I denne utgaven av Folkevett avslører NorWatch-journalist David Stenerud og frilansfotograf Kristin Fagerlid hvordan Rimi-kjeden i Litauen aktivt motarbeider alle forsøk
på fagorganisering og tilbyr en lønn som så vidt kryper over de nasjonale minstenormene. Folkevetts medarbeidere var øyenvitner til hvordan tillitsvalgte i et av Litauens fagforbund ble kastet ut av en rimibutikk i hovedstaden Vilnius da de forsøkte å dele ut
informasjonsmateriell om faglige rettigheter til de ansatte. Rimi-ledelsen mente at faglig virksomhet «forstyrret arbeidsdagen».
Bare femten prosent av yrkesaktive i Litauen er organisert i fagforbund. Framvekst
av en uavhengig fagbevegelse er viktige elementer i samfunnsutviklingen i de nye EUlandene. Bedrifter som etablerer seg i områder med svak fagforeningsstruktur bør akseptere fagforbund som en normal del av arbeidslivet og ikke som Rimi motarbeide forsøk
på organisering.
Rimi-kjeden er kjøpmannen Stein Erik Hagens hjertebarn. Det norske lavpriskonseptet har lagt grunnlaget for Hagens eventyrlige formue og finanskarriere. Siden siste halvdel av 90-tallet har lavprisideen fra Norge blitt en eksportartikkel. I løpet av få år har
Rimi-kjeden etablert seg med 33 butikker i Litauen. Men suksessen i det baltiske landet
har en bitter bismak og tjener den nordiske matvaregiganten til liten ære.
Hagen ønsker å selge sin tjue prosent eierandel i ICA- og Rimi-kjeden. Verdien av
Hagens ICA-aksjer er beregnet til sju milliarder kroner. Det blir andre enn Hagen som må
rydde opp i rotet i Litauen. Den norske kjøpmannen som får en av landets mest velfylte
lommebøker, bør kanskje lære seg mer om næringslivets sosiale ansvar før han sender
pengene sine ut på nye erobringstokter.

Da Rita (28) fikk prolaps i ryggen og måtte si
opp jobben i en Rimi-butikk i Vilnius, beholdt
ledelsen en del av lønnen hennes.
– De sa omsetningen hadde vært dårlig den
måneden, forteller hun.
foto: Kristin Fagerlid

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør
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Nenet-folket på Yamal-halvøya
er blant urfolkene i Artis som
kan komme til å merke klimaendringene først.
foto: gleb garanich / reuters

Arktis dør av varme
Klimaendringer kan gjøre de arktiske regionene i verden
ugjenkjennelige, advarer en rapport som skal publiseres i
november. Inuittene og andre urfolk vil oppleve at deres
levesett må endres dramatisk.

DE MØRKE SPÅDOMMENE er bare en av

konklusjonene til forskerne bak
Arctic Climate Impact Assessment
(ACIA). Programmet er et samarbeid mellom de arktiske landene, og
rapporten er resultatet av et fire år
langt forskningsprosjekt med mål
om å kartlegge hvilke nåværende og
framtidige innvirkninger klimaendringene har på miljøet i regionen.
– Denne undersøkelsen viser
slutten på inuittenes jaktkultur,
sier Sheila Watt-Cloutier, som er
leder for en interessegruppe som
representerer 150.000 inuitter.
– Rapporten spår store endinger i sommer-isen, noe som vil føre
til utryddelsen av marine pattedyr
som isbjørn, hvalross og enkelte
sel-arter innen midten av vårt
århundre, la hun til.
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tekst STEPHEN LEARY/IPS

Initiativet til programmet ble
tatt av det Arktiske råd, som består
av representanter fra Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Russland og USA. Inuittene
og andre arktiske urfolk er også
representert i rådet, og har deltatt
i forskningsprosjektet sammen
med mer enn seks hundre forskere
fra hele verden. Selv om rapporten
er komplett skal den ikke publiseres før etter presidentvalget i USA,
på en konferanse i Reykjavik tidlig
i november.
Innvirkningene fra klimaendringer er allerede åpenbare i de
arktiske regionene. Permafrost som
har begynt å tine har ført til kollaps
av veier og bygninger. Tynnere is
enn vanlig og små bekker som har
blitt til skummende elver har

bidratt til flere drukningsulykker de
siste årene, ifølge Watt-Cloutier.
– Vår gamle kunnskap om hvordan vi skal overleve og trives i disse
landene er i ferd med å bli ubrukelig
fordi alt endres, og det fort.
– Alaska opplevde sin varmeste
og tørreste sommer noen sinne i
år, forteller Patricia Anderson fra
Universitetet i Alaska.
Delstaten opplevde temperaturer som var 10 grader høyere enn
normalt. Millioner av hektar med
skog brant i de største skogbrannene som noen gang har blitt
registrert. Brannene har både blitt
større og hyppigere de siste årene.
Nå opplever delstaten også at
skogene blir infisert av skadedyr
som tideligere har vært forbeholdt
sørligere strøk.
– Det pleide å være for kaldt for
dem her oppe, sier Anderson.
Anderson kan ikke røpe detaljer fra rapporten, men bekreftet at
det dreide seg om en trend, ikke
bare enkeltstående tilfeller.
– Sjøisen vil fortsette å bli tynnere, det vil bli mer smelting av
permafrost og større problemer i

disse områdene, forteller hun.
Ifølge Anderson vil ikke inuittfolkene være i stand til å leve av
landet slik de tideligere har gjort,
og at endringene vil komme så
raskt at de vil få problemer med å
omstille seg.
– Dette er resultatene av klimaendringer, slår hun fast.
Arktis varmes dobbelt så raskt i
forhold til resten av verden blant
annet på grunn av den globale luftsirkulasjonen.
ACIA mener at Arktis vil oppvarmes med gjennomsnittlig seks
grader innen utgangen av århundret, selv hvis Kyoto-protokollens
bestemmelser blir gjennomført
globalt.
– Det kan bli enda verre. Forskerne har valgt ut moderate projeksjoner for at prosjektet ikke skal
bli oppfattet som for kontroversielt, forteller Anderson.
– Verdenssamfunnet bør følge
nøye med på hva som skjer i Arktis.
Dette er en tidlig advarsel, et barometer for hva som kommer til å
skje i resten av verden, sier WattCloutier.

Et annet nøkkelfunn i ACIArapporten er at smeltingen av arktisk is og snø dumper så mye ferskvann i de arktiske havområdene at
det påvirker den viktige havstrømmen som regulerer temperaturene
i Europa og Nord-Amerika. Havstrømmen vil gå saktere eller i verste
fall stoppe helt opp, og føre til en
brå klimaendring som gjør disse
områdene betraktelig kaldere bare
på noen få år.
Noen forskere har sett tegn på
at dette allerede er i ferd med å skje.
Til tross for alle de oppsiktsvekkende bevisene er det lite godt nytt
å melde når det kommer til å gjøre
forandringer i klimapolitikken.
Karbondioksid-utslipp øker globalt sett, inkludert i USA, som er
den største distributøren.
– Bush-administrasjonen tror
rett og slett ikke noe på at det finnes
et problem, og det er de som står
bak forsinkelsen av publiseringsdatoen for rapporten, forteller ACIArepresentanten Gordon McBean.
– De tror heller ikke at det er noe
behov for å begrense utslippene.
Men for å redusere innvirkningene
på Arktis på en skikkelig måte, må
de globale utslippene kuttes med 50
prosent før år 2050, forteller han til
IPS.
Kyoto-protokollen er fortsatt
ikke ratifisert, sju år etter at den ble
skrevet, fordi blant andre USA og
Russland ikke vil støtte den. Den vil
redusere utslippene med bare fem
prosent innen år 2012.
– Kyoto var første skritt på veien,
men vi trenger en strategi for å få til
en reduksjon på 50 prosent, poengterer McBean.
Sheila Watt-Cloutier mener at
liten handlingsvilje fra regjeringshold i USA og Canada har mye av
skylden for at den generelle interessen ute blant folk er lav.
– Det ser ikke ut til at folk forstår
at det de gjør på en daglig basis har
innvirkninger på mennesker og
dyreliv i nord, sier hun.
– Jeg håper folk etter hvert vil
forstå at deres handlinger, for
eksempel valg av bil, kan føre til
negative innvirkninger for andre og
fremtidlige generasjoner. Folk vil
gjerne gjøre de rette tingene, men de
skjønner rett og slett ikke at Arktis
smelter og de selv er ansvarlige, legger hun til. ◆

Uklar rovdyrstatistikk
Forvirringen råder over hvor mange husdyr
som drepes av rovdyr hvert år i Norge. Statistikken over erstatningssaker sier nemlig
ikke noe sikkert om hvor mange husdyr som
er tatt, ifølge forskning.no. Over 90 prosent
av alle erstattede sau og tamrein erstattes
kun på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger hos Fylkesmannen, uten at det er
dokumentert at rovdyr er tapsårsak. I 2003
ble det søkt om erstatning for 53 400 sauer
og lam, og gitt erstatning for 31 800.Totalt
var bare 2 300 sau dokumentert drept av
fredede rovdyr. Hvert år slippes rundt to millioner sau ut på beite.
– Det finnes en forskrift som tilsier at
man kan erstatte husdyr uten dokumentasjon. Det er et uttrykk for en usedvanlig
og sjelden raushet fra offentlige myndigheters side, sier Yngve Kvebæk i
Foreningen våre rovdyr til forskning.no.

triske komponenter for å lage de nye solcellene. Slik har forskerne fra Massachusetts
Institute of Technology (MIT) klart å utnytte
naturens egen fotosyntese.
– Naturen har gjort dette i milliarder av år.
Men dette er første gangen vi har klart å
bruke fotosyntesen teknologisk, sier Shuang
Zhang ved MIT til Reuters. Forskerne mener
dette kan føre til at solcellene blir tynnere
og lettere, og at dette kan bety at framtidige solcellepaneler blir mer effektive.
Den asiatiske elefanten er blant
de mest populære artene i den
globale handelen med natruliv, og
samtidig blant de mest truede.
foto: knut-erik helle

Artenes ti på topp

Forskere har klart å utnytte naturens egen fotosyntese for å produsere strøm. Kloroplasmaet i
spinat ble brukt i forsøket med
«organiske» solceller.

Kan tvinges til å godta
GMOer
Hvor mange husdyrliv ulv og andre
fredede rovdyr står for er det ingen
som vet. I ni av ti tilfeller utbetales
erstatning på bakgrunn av
skjønnsmessige vurderinger av Fylkesmannen, uten dokumentasjon.

Ny domino-effekt
En utryddet art vil ta mange andre med seg,
ifølge en ny forskningsrapport publisert i
Science. Rapporten lister opp over 6.000
arter med sommerfugler, sopp og andre
skapninger som vil forsvinne sammen med
12.000 kjente arter som i dag er truet med
utryddelse. Halvparten av disse 12.000 artene kan forsvinne innen 50 år. Men kunnskapen om hvilke andre arter som avhenger av de truede artene har lav. For eksempel
fant forskerne ut at da en slyngplante forsvant lokalt i Singapore, forsvant også en
sommerfugl som var avhengig av planten
fra området.

EU kommisjonen har foreslått at en rekke
land opphever sine forbud mot markedsføring av enkelte genmodifiserte organismer.
Østerrike, Frankrike,Tyskland, Hellas, Luxemburg og Storbritannia har tidligere lagt fram
dokumentasjon for å støtte nasjonale vedtak om forbud. Nå har fagfolkene til kommisjonen avvist tidligere dokumentasjon på
helse- eller miljørisiko for en rekke GMOer,
og krever at forbudene blir opphevet om
ikke nye vitenskaplige bevis legges fram,
ifølge Gennytt. Også nye bevis fra Østerrike
og Hellas har blitt avvist av GMO-panelet til
EUs mattilsyn (EFSA). Trolig vil verken reguleringskommiteen eller Ministerrådet klare
å komme til en flertallsavgjørelse for eller
mot kommisjonens forslag. Dermed vil forslaget gå tilbake til kommisjonen som kan
godkjenne sitt eget forslag.

Spinat gir solkraft
Forskere fra USA har klart å bruke spinat til
å gjøre lys om til elektrisitet. Resultatet kan
bli langt mer effektive solceller enn det som
finnes i dag. Kloroplasma fra spinat brukes
sammen med organiske halvledere og elek-

EU kommisjonen arbeider aktivt
for å godkjenne genmodifiserte
organismer.

Verdens naturfond (WWF) har satt sammen
en liste med de ti artene som topper statistikken for salg, smugling, snikskyting og
fangst i det globale markedet. Uregulert
handel truer en rekke arter. Hvithaien sliter
fordi tenner, kjever og finner gir svært gode
priser.Asiatiske barlind-arter får gjennomgå
på grunn av dyrebare nåler og bark som
brukes i medisinindustrien. Andre arter på
listen av de mest etterspurte er tigeren, en
korallrev-fisk, asias ferskvannsdelfiner, en
skilpaddeart, en eksotisk fulgeart, en firfirsle, den asiatiske elefanten og den tropiske
tresorten Ramin.

Hvis storselskapene bak kaffen
vår gjør som de sier, vil mer kaffe
bli produsert uten barnearbeid og
dårlige arbeidsforhold.

Snillere kaffeselskaper
Fire av verdens største selskaper på kaffe vil
gå sammen om retningslinjer som skal
bedre arbeidsforholdene og skåne miljøet,
ifølge Financial Times. Etter et stort offentlig
press på selskapene har nå Nestle, Sara Lee,
Kraft Foods og Tchibo blitt enige om de nye
retningslinjene på etikk og miljø. Kaffeprodusenter skal tvinges til å betale minimumslønninger, stoppe med barnearbeid,
de må tillate fagforeningsmedlemskap og
må også endre og begrense bruken av kjemikalier.Afrika, Brasil og Sentral-Amerika er
omfattet av de nye retningslinjene.
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nepal

Kathmandu byr på mange sanseinntrykk. foto: knut-erik helle

Utsikten fra en taxi med innlagt plen i Katmandus gater. foto: knut-erik helle

Verdens rikeste land
– Chorra? Chorra? Den sarikledde kvinnen har en liten
jente på hoften med oppsatt hår og skitten rosa prinsessekjole. Det er kokende varmt i solen som bare etterlater seg
en liten stripe av skygge til de pesende løshundene.
I Nepal MARGUNN GRØNN

– JA, SØNN, BEKREFTER JEG og nikker
ned mot den blå vaklevorne barnevogna som har samlet støv og skitt
fra halve jordkloden på vei hit til sitt
nye hjem i Jawalakhel (må for all del
ikke uttales slik det skrives – da
skjønner de ikke bæra, her sier de
«Djaulakell». I vogna sitter Kristoffer med de kraftige nevene sine i et
stramt grep rundt sikkerhetsbøylen
(som kan løsne når som helst) og
hopper henrykt mens han lager
orkestrale ulvelyder. Katmandu er
så utrolig spennende, noe helt
annet enn Oslo.
Masse små biler over alt som
bærter høylydt av den minste grunn
eller også gjerne helt uten grunn,
små guttebarn i fillete t-skjorter
med en engelsk tekst som henger ut
av minibusser og roper navnet på
neste stasjon så høyt de bare klarer
gjennom larmen fra alle bilene og
motorsyklistene som kjører som
6
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om alt som heter trafikkregler er
dem fullstendig uvedkommende. Så
mange farger og inntrykk på en
gang. Det virker som det ligger
minst tre nye butikker per kvadratmeter med minst fem skilt hver,
både på engelsk og nepali og varer
stablet tett i tett overalt hvor det
måtte være en liten sprekk. Syklen-

den andre. Den «moderne» verden
har tilsynelatende inntatt Katmandu. Men foreløpig er det bare på
overflaten.
Nepal blir ofte utpekt som et av
verdens fattigste land, selv om det er
et av verdens rikeste både når det
gjelder biologisk mangfold, dyreliv,
naturressurser og kulturelt mangfold. Fattigdom blir målt ut fra hva
man kan klare seg på i løpet av en
dag, og her klarer folk seg med lite.
Litt linser og ris blir delt etter beste
evne, noe som riktignok for flere
kaster innebærer at mennene spiser
først og kvinnene etterpå (en del av
kulturutvekslingen som jeg ikke har
tenkt å ta med meg hjem.) Andre
utlendinger jeg møter her sier at det

«Selv om det nepalske folk er utsatt for mange prøvelser,
er jeg likevel ikke så sikker på om de har færre gode dager
enn oss nordmenn.»
de selgere med rustne Donald
Duck-stemmer og kurver fylt med
frukt og grønnsaker, krumbøyde
bærere med enorme kontormøbler
bak på nakken, en gammel, gråhåret «hellig mann» med et gult tøystykke surret rundt livet og gateselgere på rekke og rad, den ene med
flere mobiltelefoner foran seg enn

største kultursjokket får du når du
skal hjem. Da ser du overflod over
alt, mens du tenker på alle de menneskene du har møtt og blitt glad i.
Folk klarer seg kanskje slik at det
går rundt, men de har ingen sikkerhet dersom de skulle bli syke eller
utsatt for en ulykke eller dersom en
av familiemedlemmene skulle miste

arbeidet. Også når de blir gamle er
de helt avhengig av at barna er seg
sitt ansvar bevisst og tar seg av foreldrene sine. I disse dager flykter
dessuten folk fra landsbygda og inn
til Kathmandu for å slippe unna terrorisering, drap, tortur og kidnapping fra henholdsvis politi, militære, maoister og diverse lokale bander. Situasjonen blir ikke akkurat
bedre av at turister, hjelpearbeidere
og andre utlendinger rømmer
Nepal. Og som alltid er det de laveste kastene og de fattige som får lide.
Selv om det nepalske folk er
utsatt for mange prøvelser, er jeg
likevel ikke så sikker på om de har
færre gode dager enn oss nordmenn. En ting er i hvert fall sikkert,
de klager mindre og smiler mer, selv
om dette med å holde humøret
oppe også er en del av den strenge
oppdragelsen her i Nepal. Nepalesere er rett og slett mer disiplinerte
enn oss. Men sammenligner en med
oldeforeldregenerasjonen og mellomkrigstida hjemme i Norge, finner en kanskje flere likheter enn
man skulle tro. Motgang adler mannen, sa man i Norge. Eller som vi
sier i Nepal: «Ke garne?» – «What to
do?» ◆

kommentar
«En annet spørsmål er om de gamle langsomme reisene var mer

hvem • hva • hvor

spennende og eksotiske enn reisene vår tid kan by på.»

illustrasjon: bjarne henning kvåle

Arne Storrønningen
er redaktør i
Folkevett.

Med verden som lekegrind
NORDMENN FLYR SOM ALDRI FØR.

Vi
suser over kontinentene. Og kjeder
oss over videofilmen på skjermen
foran oss. Kommunikasjonsalderen
er her. Det er klimagassene også.
Det kan være dyrere å reise med
rutebuss innenfor fylkesgrensene
enn å besøke en europeisk storby
med billigfly.
Jeg hørte nylig om en ung kvinne som klarte å finansiere fire turer
til og fra London for 1.500 kroner.
Du kan også komme deg til den
gamle tyske kulturbyen Køln i
Nortrhein Westfalen for 169 kroner og til England kunne du nylig
komme gratis med en av de store

8
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billigkjedene dersom du selv betalte flyplassavgiften på noen hundre
kroner. De fleste reisemål på kloden er innen rekkevidde for under
7.000 kroner. Det er god butikk å
jakte på billigbilletter.
Nylig reiste et vennepar på en
ukes ferietur til Spania med to
barn på laget. De klaget over at de
måtte betale nesten 8.000 kroner
for alle flybillettene. Det går naturligvis buss til Spania også. Men det
er ikke billigere. I tillegg må du tilbringe opptil to døgn i buss-setet
langs endeløse motorveier før
endelig Middelhavet dukker opp i
synsranden. Europeiske motorvei-

er er like kjedelige som motorveier
over alt ellers i verden. Jeg har ennå
til gode å oppleve en spennende
motorveistrekning.
For nordmenn på reisefot er
transportvalget i grove trekk slik: På
lokale strekninger bruker vi bilen.
På mellomlange distanser fly, og på
de lange reise-etappene har vi ikke
noe realistisk valg og presser oss
sammen på rimeligste flyavgang.
Men jeg drømmer fortsatt om å
krysse kontinenter med tog og tiltrekkes av tanken om å gå langs de
gamle pilgrimsrutene i Europa.
Som art er vi i ferd med å miste
selve avstandsbegrepet. Det kunne

være spennende å finne det igjen.
Om bord i en Air Francemaskin fra Asia til Europa ble jeg
stående ved siden av en kart- og
geografi-gal ungdomsskolelærer
fra Holland. Fra sitt utkikkspunkt
ved et vindu bak i flyet brettet han
ut det ene mer detaljerte kartet
enn det andre. Han var heldig. Det
var strålende flyvær, klar sikt og et
ruvende landskap under oss. Vi var
fire som flokket oss rundt og fikk
en unik forelesning om elver, sjøer,
byer og landskap som passerte
under. Og en klarere ide om hvilken avstandsforflytning vi i virkeligheten var med på.

Sett fra bakken lager flyene
bedragersk dekorativt hvite striper
der de krysser luftrommet på vei
mot Rio, Reykjavik eller Sandefjord.
En flykaptein som var vant til å se
verden i fugleperspektiv fortalte
meg at de samme stripene er sorte
som bek når du ser dem ovenfra.
For i virkeligheten er det sort, tung
flyeksos, og ikke et bomullsmykt
stoff som slynges ut høyt der oppe.
Moderne flytrafikk skaper livsfarlige utslipp for klima og miljø.
Det anerkjente forskningsinstituttet Stockholm Environment Institute peker på at utslipp fra flytrafikken har en skadevirkning på klimaet som er tre ganger høyere enn om
de samme utslippene hadde skjedd
på bakken. I 2050 vil flytrafikk stå
for opp mot 15 prosent av utslippene av klima-gasser.
Kollega Guri Tajet har skrevet en

rapport og beregnet at passasjerene
om bord i et fly fra Oslo til Bergen
med rundt 60 prosent belegg, bidrar til like mye klimagassutslipp
som om samtlige hadde satt seg i
hver sin bil og kjørt den samme
strekningen på bakken. Med buss
ville turen blitt betydelig mer miljøvennlig. Det elektrisk drevne toget
er det suverent mest miljøvennlige
alternativet med null i klimagassutslipp.
Men er vi villige til å hoppe på
toget igjen? De moderne forflytningsvanene kan være vonde å
vende. Vi har blitt vant til å ha verden for våre føtter. Muligheten til å
reise har blitt en selvfølge som generasjonene bakover bare kunne
drømme om.
Et annet spørsmål, men det skal
ligge ubesvart her, er om de gamle
langsomme reisene, var mer spennende og eksotiske enn reisene vår
tid kan by på. Jeg besøkte for noen
år siden to gamle brødre på et
gårdsbruk sør i Island. De betrodde
meg at den store drømmen deres
var å reise utenfor øya. De var begge
over 90 år og hadde aldri vært utenfor hjemlandet. Da de var smågutter tok en tur til det nærmeste handelsstedet og tilbake flere dager. Da
bestefaren var ung, var han borte i
nesten tre uker på den årlige
butikk-turen.
Da jeg reiste tilbake til Reykjavik
i en firehjulsdrevet bil fulgte jeg
noen få timer Riksvei 1 og deler av
bestefarens reiserute. Fra min plass
bak rattet i en oppvarmet Toyota
Highlander suste jeg gjennom dramatisk vakkert islandsk vårlandskap. 150 år tidligere hadde bestefaren til mine gamle venner langsomt
beveget seg langs bratte ride- og
kløvstier ytterst ute mot storhavet.
Men hvem reiste, og hvem opplevde
mest?
For noen år siden ble nattogforbindelsen mellom Oslo og den
svenske og danske hovedstaden
nedlagt. Til neste år står dagtoget
for tur. Et av selskapene som står
bak togtilbudet vil ikke være med
lenger. De tjener mer penger ved at
forbindelsene stykkes opp igjen.
Politikerne er maktesløse.
Beslutningen ligger i lomma på
jernbanedirektørene. Som tenker
bedriftsøkonomi. Og gjør jobben
sin.
God tur! ◆

av
Steinar Lem

Pop-feminismen
Den svenske, angivelige feministen Linda Skugge benekter at hun hører til
de pop-radikale, og sier til Klassekampen: «Jeg elsker penger. Jeg elsker
luksus. Jeg vil bli rik. Jeg har ingen fadderbarn. Jeg gir aldri bort noen
ting.»
Utmerket. Hun beskriver seg også som «gubbehater». Men er hun av den
grunn femin-ist? Kanskje den klassiske betegnelsen ego-ist er mer presis?

Demokratisk skikk og bruk
Dagbladets anmelder Espen Søbye omtaler årets Human Development
Report fra FN. Og forveksler kan hende FN med seg selv når hans skriver på samme tid glad og sint – at den som hindrer noen i å følge sine skikker,
svekker demokratiet.
Noen millioner jenter dør årlig i barsel på grunn av skikken med å
gifte bort jenter før de er fysisk utvokst. Men det vil selvsagt være dypt
udemokratisk å forsøke å endre denne – eller andre – kvinneundertrykkende skikker.
Spørsmålet er om det også vil være udemokratisk og mot skikk og
bruk å forsøke å endre på Espen Søbye.

Billig journalistsikk
Dagbladet bruker jevnlig noen sider på å friste oss med råbillige sydenreiser – enda vi kanskje har vært i Syden tidligere i år. Men hva om den økende flytrafikken er med på å forvandle favorittreisemålet i Syden til ubeboelig ørken? Om 25 år har kanskje Dagbladet forbrukerveiledning under tittelen: Her er ditt nye reisemål! – og tipser om billige flyturer til den veltempererte, badeparadisiske Alaska-kysten.
Og slik kan mennesker med penger fortsette i 75 år til.

Først 12-retters middag
Infosjef i reisebyrået Berg-Hansen, Anette Rodahl Maltun, anbefaler en
svipptur til Cape Town. Etter en 12-retters middag på Mama Africa, med
fantastisk utsikt, må man oppsøke ett eller flere townships for å se hvordan de fattige lever, insisterer Rodahl Maltun.
Nå må Sør-Afrika bare sørge for at slummen består, slik at landet
ikke mister en av sine flotteste severdigheter.

Vern er tyveri
Anti-naturvernmennesket Åslaug Haga står fram i norske medier, og erklærer at vern er tyveri – fra ulike næringsinteressenter, som har det til felles
at de lever nå, og kanskje kan komme til å stemme på Haga. Ikke-vern har
også en lei tendens til å være tyveri – fra et ubestemt og forhåpentlig stort
antall kommende generasjoner. Som har det til felles at de neppe kommer
til å stemme på Haga.
I politikken har selv underlige standpunkter som regel en naturlig
forklaring.
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Rimi gjør «Anna» barnløs
30 år gamle «Anna» jobber på Rimi i Vilnius, hvor hun bor i en liten leilighet sammen med
kjæresten sin. Hun ønsker seg barn, men med mindre enn ti kroner i timen har hun ikke råd
til engang å vurdere det.

Bortsett fra den lille
Gamlebyen består
Vilnius for det meste
av boligblokker fra
sovjet-tiden. En toromsleilighet i en av
disse blokkene koster ofte mer enn hva
en Rimi-ansatt får
utbetalt i månedslønn.

Bildet til høyre denne
siden: Rimi Lietuva
ekspanderer og satser tungt på reklame
i Vilnius. Allerede har
kjeden 14 butikker
bare i hovedstaden.
10
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dagsmat og brødpudding ble erstattet med varme bjørnebær og iskrem.
Hadde, ved en skjebnens ironi,
Rimi allerede eksistert i Norge den
gangen, på 50-tallet, ville landet
vært nesten som Litauen i dag. Bortsett fra fagforeningene. Det var sterke fagforeninger i Norge på 50tallet. I Litauen er de underbetalte
alene.
NorWatch har besøkt det lille
baltiske landet for å forsøke å finne
ut hvor mye Stein Erik Hagens
enorme rikdom koster. For de som
skaper den. Det er langt fra herregården i Larvik til sovjetblokkene
rundt tv-tårnet i Vilnius.

«Anna fra Sverige»
– Jeg var sammen med en mann fra
Polen, som var svensk statsborger.
Det var i nærheten av Karlstad. Han
var 20 år eldre enn meg. Vi hadde en
slags overensstemmelse om at jeg
gjorde rent og ordnet med det huslige og var kone, og så fikk jeg bo i
Sverige, forteller «Anna». Hun er 30
år.
Det skar seg etter et halvt år og
«Anna» kom hjem til Litauen. Det
var i fjor høst.
Vi møter henne på en kafé i
nabolaget hvor hun bor. Gråbrune
boligklosser så langt øyet rekker.
Den unge kvinnen tilhører den russiske minoriteten i Litauen. De er

ikke lenger noe herrefolk.
I dag jobber «Anna» i ferdigmatavdelingen på et av Rimis enorme
hypermarkeder, i bydelen Zirmunai
i Vilnius. Arbeidstiden er fra sju til
sju, hun går tre dager på og tre
dager av. Ettersom hun har jobbet i
butikken i ni måneder er hun ikke
lenger på minstelønn – som er 500
litas i måneden. Anna tjener rundt
650 litas, 1600 kroner, eller 10 kroner i timen. Før skatt.
– Det er butikkdame jeg er. Det
er alt jeg har trening i, forklarer hun.
Høyere lønn hos forgjenger
Tidligere jobbet «Anna» blant annet
hos en av Rimis hovedkonkur-

▲

For veldig lenge siden. Før Stein
Erik Hagen ble Rimi-Hagen og ga
bort den hesten til Märtha Louise.
Lenge før han flyttet inn hos sin
Mille-Marie Treschow på herregården Fritzøehus ved Larvik og ble
inngiftet i Norges største skogeiendomsimperium. Flerfoldige tiår før
han bestemte seg for å selge seg ut
av supermarkedkjeden han selv
hadde bygd opp og kreve ti milliarder kroner for aksjene… Da var
Stein Erik Hagen en bitteliten guttunge.
Det var før Einar Gerhardsen
hadde rukket å ferdigstille velferdsnorge. Før stopping av sokker gikk
av moten, melgrøt utgikk som mid-

I LITAUEN: tekst DAVID STENERUD foto KRISTIN FAGERLID

«Anna» er redd hun aldri får jobbe
igjen hvis hun blir gjenkjent i pressen.
– Jeg mister jobben min i Rimi. Og
hvis jeg søker en ny jobb i et annet
supermarked, så vil de ringe Rimi og
spørre hvorfor jeg sluttet. «Hun
snakket for mye,» vil de svare, forklarer «Anna», som egentlig heter noe
helt annet.
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renter, belgisk-eide IKI.
Og hun har jobbet på EKO, en
kjede Rimi nå har kjøpt opp:
– Det var i 1997, og jeg fikk over
hundre litas mer i måneden enn jeg
får nå. I tillegg fikk jeg provisjon fra
salget, forteller hun.
– Så Rimi kjøpte opp EKO, og satte
ned lønna?
– Det virker sånn. Rimi betaler
veldig dårlig, jeg vet også at Maxima
betaler bedre.
Nesten halvparten av «Anna»s

Rimi-lønn går til leie og strøm i den
lille murkloss-leiligheten hun bor i
sammen med kjæresten. Dessuten
opparbeidet hun seg gjeld mens
hun var blant de rundt ti prosent
arbeidsledige i landet – i tiden før
hun forsøkte lykken som postordrebrud i Sverige.
For fattig for barn
– Jeg vet ikke hvordan jeg egentlig
klarer å leve for så lite, sier «Anna».
Hun har løftet de blå øyelokkene og

hevet de skamplukkede brynene til
et nesten forundret uttrykk.
– Har du barn? spør vi.
– Nei, jeg kan ikke vurdere det
nå. Det kunne jeg aldri tillatt meg,
jeg kunne ikke latt barnet mitt
vokse opp i fattigdom, da er det
bedre å være barnløs.
– Om ti år da? Hvor er du da?
Anna fikler med det lillablonde
østblokk-håret.
– Jeg bor ikke i Litauen, kanskje i
Sverige, i alle fall ikke USA, jeg er og

– Jeg møtte en atmosfære av
frykt. Jeg hadde aldri trodd at de
skulle være så redde for å snakke,
fortalte journalisten etterpå.

Bare «Anna» ville snakke
«Anna» er en sjelden fugl blant de
slitne kvinnene som jobber på de til
sammen 33 Rimi-butikkene i
Litauen. Selv med falskt navn og
uklare portrettbilder virker hun
modig. Ingen andre tør snakke.
Tre dager før vi møtte henne,
hadde vi måttet gi opp håpet om at
norske Handel og Kontor og deres
avmektige
søsterorganisasjon
LTUCCE skulle greie å finne en
Rimi-ansatt som ville snakke med
oss.
«Vi har minst to eller tre alternativer, det blir sikkert i morgen,» sa
de dag etter dag. Til slutt måtte de
innrømme at kontaktene hadde
trukket seg alle sammen. «De er
redde for å miste jobben,» forklarte
fagforeningskoordinator Giedre
Lelyte. Tilbudet om full anonymisering hadde ingen effekt.
Vi vendte oss isteden til amerikansk-litauiske Steven Paulikas fra
Baltic Times for hjelp.
– Dette fikser jeg, lovet den unge
journalisten kjekt.
Paulikas ante ikke at han skulle
komme til å måtte jobbe seg gjennom begge de to voldsomme Rimi
Hypermarkedene i Vilnius, presentere sitt ærend for minst 30 butikkdamer og svelge avslag på avslag i
sju fortærende timer.

Kjærlighet, men ikke Rimi
Flere av damene Paulikas snakket
var svært tydelige på hvorfor de ikke
ville møte oss, går det frem av journalistens egne notater.
– Eldre folk er smarte. De vet at
selv om de snakker til deg, så vil det
ikke forandre noe. Mine arbeidsforhold blir ikke bedre, lønnen min
øker ikke, og jeg risikerer å miste
jobben. Jeg er gammel, og hvis jeg
mister jobben min vil ingen andre
ansette meg, sa rundt 50 år gamle
«Justina» i kjøttdisken.
– Hvordan kan jeg risikere å
miste jobben min? Jeg har en familie å forsørge, sa «Kristina» i fiskedisken, også hun i 50-årsalderen
– Jeg tror ikke du vil finne noen
som vil snakke med deg. Vi er alle
redde for å si noe feil, forklarte 20 år
gamle «Veronika» i salatdisken.
– Jeg kan snakke med deg om
kjærlighet, natur, om valper, men
det er uaktuelt for meg å snakke
med deg om Rimi, sa kollegaen
«Monika» på 25.
Kastet ut
Hos «Emilija» som stekte kylling
fikk Steven Paulikas nesten napp.
De to snakket i fem minutter, hun
klagde over lønna, de nærmet seg å
avtale et sted hvor vi kunne møtes
etter arbeidstid.

«Jeg kan snakke med deg om kjærlighet, natur, om valper,

Vi spurte seks på gaten i Vilnius: Hva syns du om Rimi?

men det er uaktuelt for meg å snakke med deg om Rimi.»

Lettvint
og dyrt

«Monika» (25) i salatdisken på Rimi Hypermarket.
– Da kom plutselig en manager
fra bak glassveggen bak oss, forteller
Paulikas. – «Hva er det du vil?» spurte han. «Han vil bare vite hvordan
kyllingen er stekt,» svarte «Emilija».
Steven oppfattet situasjonen feil,
han trodde manageren var vennlig
innstilt og sa: «Jeg er journalist og
spør litt om hvordan det er å jobbe
her.»
Manageren ble med ett brysk i
blikket:
«Hun har ingenting å si til deg.
Forlat stedet!» beordret han, og
gikk.
Steven tittet bort på Emilija. Den
rundt 35 år gamle kvinnen var helt
rød i ansiktet, redd og skamfull.
«Det skulle du ikke sagt,» sa hun
bare.
Paulikas tok managerens ordre
til etterretning og bega seg heller
over til det andre Rimi Hypermarkedet på den andre kanten av byen.
Der traff han omsider en 30 år gammel purpurblond dame i ferdigmatavdelingen. Først var hun avvisende:
– Hvis jeg snakker med disse
journalistene, og min arbeidsgiver
ser det på trykk… vet du hva som
skjer da? Jo, jeg mister jobben min.
Og hvis jeg søker en ny jobb i et
annet supermarked, så vil de ringe
Rimi og spørre hvorfor jeg sluttet.

«Hun snakket for mye,» vil de svare.
Og så vil jeg være arbeidsledig, forklarte hun.
Men hun ville egentlig gjerne
snakke, trodde Paulikas. Han hadde
rett. Bare hun fikk være «Anna».
Med et utydelig ansikt. Som bare
skulle prate med to kjente over en
kaffe på en kafé i nabolaget sitt.
Aldri hørt fra fagforeningen
«Anna» har aldri snakket med noen
om arbeidsforholdene før. Ingen
journalister har tatt kontakt
tidligere. Og fagforeningen har hun
knapt hørt om, enda mindre hørt
fra.
Dét er ikke fordi fagforeningen
er uinteressert, eller lat, eller initiativløs, eller nyoppstartet.
For allerede i november 2002 tok
det litauiske Handel og Kontor,
LTUCCE, skriftlig kontakt med
Rimi for første gang. Fagforeningen
presiserte fordelene både for
arbeidsgiver og arbeidstakere hvis
arbeiderne organiserte seg og
utgjorde én forhandlingspart.
LTUCCE ønsket Rimi-ledelsen med
på laget, i alle fall i den utstrekning
at de fikk mulighet til å informere
de ansatte om fagforeningen.
NorWatch har fått tilgang til en
oversikt over møter og skriftlig og

Stort bilde forrige side:
Det er noe Lidl-sk over Rimi
i Litauen.

Stanislova (45)
vaktmester på skole
«Rimi er veldig lettvint og
greit. Du kan kjøpe alt du
trenger på ett sted. Hvis du har
råd til det, hvorfor ikke handle
der?»

▲

blir européer, resonnerer hun.
– Jeg har en normal familie med
barn. Og en jobb, jeg må ha noe å
gjøre. Det er det hele.

Tamara (55)
arbeidsledig
«De har stort utvalg, og du
finner alt du trenger der. Men
det finnes selvsagt billigere
butikker enn Rimi.»

Bilde til venstre:
Tradisjonelt handler litauerne alt
de trenger på enorme markedsplasser. Fremdeles møter supermarkedene sterk konkurranse
fra disse utendørs hypermarkedene i hovedstaden.

Rimis to hypermarkeder i Vilnius
er større enn noe supermarked i
Norge, og representerer nok et
lurt trekk fra ICAs side: Litauerne
er vant til å kunne handle at fra
mat til undertøy og barneleker
og sprit på ett sted.
12
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Margarita (39)
vaskedame
«Jeg har ikke noe imot Rimi –
det er lettvint og greit, særlig
hvis du bor nært.»
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telefonisk korrespondanse gjennom
snart to år. Vi har også fått innsyn i
flere av dokumentene.

Mindaugas (19)
student
«Det har blitt virkelig lettvint,
spesielt etter at de renoverte
hypermarkedene.»

Anatoly (52)
forretningsmann
«Rimi er kjempebra. Folk sier
at det er dyrt, men hvis vi bare
snakker om ti centas mer for
enkelte varer, hva er
forskjellen? Det er rent og
lettvint og greit.»

14
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Rimi betaler dårligst
Regina Vaiciulionyte er leder for
LTUCCE, Handel og Kontors søsterorganisasjon i Litauen. Hun
mener det nettopp er de svake fagforeningene som er hovedgrunnen
til at det er lukrativt for skandinaviske selskaper å investere i landet.
– Selskaper, deriblant Rimi, spekulerer i heller å betale bøter for
brudd på den litauiske arbeidsmiljøloven, når slike brudd blir påpekt av de statlige arbeidsinspektørene, enn å ordne opp i forholdene,
hevder Vaiciulionyt.
Hun peker spesielt på brudd på
arbeidstidsbestemmelsene.
– Ansatte må sitte og gjøre opp
kassa etter arbeidstid, de må vaske,
uten å få betalt for det. Dette har vi
dokumentasjon på, hevder LTUCCE-lederen.

Rimi, fortalte de meg at omsetningen hadde vært dårlig den
måneden, så de måtte trekke 50 litas fra meg.» Rita (28)
Vaiciulionyt forteller at situasjonen er ille i alle supermarkedene i
Litauen. – Men Rimi betaler dårligst, fastslår hun.
– Det er vanskelig for oss å få
gjort noe, vi har bare 4000 medlemmer, ingen i de store supermarkedene.
Unge rømmer etter EU-utvidelsen
Alt i alt er rundt 15 prosent av
Litauens 1,4 millioner arbeidstakere
fagorganiserte.
– Vi har ikke virkelig makt før
fagforeningsprosenten er rundt 50,
sier Litauens noe mindre mektige
svar på Gerd-Liv Valla, LPSK-president Algirdas Sysas.
I Norge er den såkalte organisasjonsgraden i dag på i underkant av
52 prosent.
Sysas tror ikke situasjonen i
Litauen vil bli bedre med det første.
– Vi har merket en økt interesse
for å organisere seg blant de yngste
det siste året, de som ikke har med
seg historien fra Sovjet-tiden, med
en overdreven respekt for autoriteter. Men etter EU-utvidelsen forsvinner jo alle de unge til Europa,
sukker LO-toppen.
Ikke Rita
Rita er 28 år. Hun er for gammel til
å bli med på rushet vestover i
Europa sammen med jyplingene
som kan engelsk.
Den litt skremt fugl-aktig utseende unge kvinnen har kontaktet
fagforeningen LTUCCE for å få råd.
Når hun får motet seg opp, vil hun
spørre arbeidsgiveren sin om hun
kan få lov til å informere kollegene
om fagforeningen, forteller hun.
Rita jobbet tidligere på alkoholavdelingen i en Rimi-butikk i bydelen Karoliniskes i Vilnius. Det var
tungt fysisk arbeid, med mange
tunge løft. Altfor tunge til jentas
svake rygg. Etter hvert mistet hun
førligheten i det ene benet. Etter
bare én måned måtte hun si opp
jobben og stille seg i operasjonskø
med prolaps i ryggen. Det var høsten 2003.
I dag er hun frisk, og jobber for
en av Rimis argeste konkurrenter,
IKI.

– Å begynne der var som å
komme til paradis etter å ha jobbet
i Rimi, forteller Rita.
– Stjal av lønnen
Hun forklarer:
– På IKI er det menn som tar de
tunge løftene, vi får lov til å ha
mobiltelefon, sjefen er grei og de tar
ikke noe fra lønnen din.
– Tok Rimi fra lønnen din?
– Ja, da jeg skulle hente lønnen
for den måneden jeg jobbet i Rimi,
fortalte de meg at omsetningen
hadde vært dårlig den måneden, så
de måtte trekke 50 litas fra meg.
Minstelønnen var da 450 litas,
380 etter skatt, så Rita fikk bare
utbetalt 330 litas for september
2003 – 800 kroner for å slite ryggen
av seg en hel måned på Rimi.
Er det mulig? tenker vi.
– Vi har hørt om flere tilfeller
hvor supermarkeder har kompensert for svak inntjening, ved å
beslaglegge en del av de ansattes
lønn, bekrefter fagforeningskoordinator Giedre Lelyte.
– Jeg har hørt om noen som har
blitt trukket så mye som 100 litas,
forteller Rita, som for å si at uretten
begått mot henne tross alt ikke var
den verste.
Drømmer om Finland
Rita bor i morens leilighet i Justiniskes ikke langt fra tv-tårnet der
sovjetiske styrker drepte 13 fredelige
demonstranter for 13 år siden.
Gatene i området er oppkalt etter de
falne i den nasjonale tragedien. 13.
januar 1991 fungerer som en
merkedag for det demokratiske og
frie Litauen.
– Leiligheten her hadde kostet
meg hele lønnen, hvis ikke moren
min eide den. Hun er i USA nå og
jobber med å passe unger for en
familie, forteller Rita.
28-åringen har ingen kjæreste.
Hun hadde en hund, men den har
vært savnet i en måned, forteller
hun. Til trøst har hun en rotte;
Dimosha.
Rita smetter inn i leiligheten
alene for å hente rotta. – Det er
vaskedagen min i dag, og det er forferdelig rotete, jeg vil helst ikke at

dere kommer inn, forklarer hun.
Vi venter i oppgangen. Det stinker søppel fra sjakten, tapetet løsner fra veggene.
– Jeg kunne aldri bodd på et slikt
sted, sier Giedre, som er med som
oversetter og sjåfør.
Rita kommer ut igjen med
Dimosha på skulderen.
I løpet av høsten håper hun å få
tatt den siste eksamenen, og få studiekompetanse. Selv om hun har
det bra på IKI, selv om det er et
«paradis» sammenlignet med Rimi,
er ikke dette noe liv for en 28-åring
– kassadame alene med en rotte i en
sovjetblokk som stinker av matavfall.
– Kanskje jeg flytter til utlandet,
fantaserer hun. – Jeg skal studere
finsk på universitetet.

ansatte i Litauen er skremt til taushet, sier han.
Sletvold mener arbeidsvilkårene
og dumpinglønnen Rimi tilbyr i
Litauen utgjør en åpenbar dobbeltmoral når de sammenstilles med
norske forhold.
– I Norge gjelder arbeidmiljøloven og vanlig 6-måneders-regel
for prøvetid. Lønn fastsettes i henhold til tariffavtalen til Handel og
Kontor, også under prøvetiden, og
bestemmes etter utdannelse, alder
og ansiennitet, forteller Sletvold.
Han har ikke hørt om mobiltelefonforbud i norske butikker, slik
både Anna, Rita og fagforeningen i
Litauen forteller om – og selvsagt

ikke om ubetalt overtid.
– Det er en vond historie det her.
Det går på holdninger. Det er synd
at et norsk konsern skal utnytte seg
av den vanskelige situasjonen i Baltikum. På mange måter er Rimi
verstinger, sier butikkjedens norske
fagforeningsleder.
Statoil fikk det til
Ifølge fagforeningen har Rimi
tidligere skyldt på at det er vanskelig å gjennomføre organisering i
Litauen. Det er noe med kulturen,
har de hevdet. Dokumenter i saken
viser imidlertid at Rimi i virkeligheten aldri har prøvd.
Det finnes også et praktisk mot-

bevis til holdbarheten av Rimis
unnskyldning: Den vanligvis svært
så etikk-uglesette norske oljegiganten Statoil har nemlig fått det til.
– Vi fikk i stand en tariffavtale i
2003 som ga oss en 20 prosents
lønnsøkning og nattillegg, forteller
Linas Tiskevicius som driver en Statoil-stasjon midt i Vilnius. Statoil
har 585 ansatte fordelt på 57 stasjoner i over hele Litauen.
– Vi fikk mye støtte fra fagforeningen i Statoil i Norge, men vi
hadde ikke fått det til hvis ikke også
Statoil-ledelsen var åpne. Det var
mye jobb å få det til, og alt er ikke
bra ennå, men det gikk, sier Tiskevicius til NorWatch.

▲

Lilija (31)
frisør
«Det er veldig dyrt. Jeg handler
aldri der, for det er ikke verdt
det.»

Katt-og-mus-lek
Dokumentene viser at Rimi hele
veien forsiktig har plassert kjepper i
hjulene for prosessen; møter har
blitt utsatt, det har blitt bedt om
ytterligere opplysninger om småting og, kanskje viktigst, Rimi Lietuva har dyttet saken over til ICA
Baltics hovedkontor i Latvia.
I dag er det svært lite bevegelse
mellom partene.
Foreløpig siste brev i korrespondanserekken kom fra personaldirektør i ICA Baltic, Gunnita KelleKiesners hånd, og er bestemt avvisende i tonen. I brevet, som er
datert 2. august i år, gjør direktøren
det klart at det ikke blir aktuelt å
møte de butikkansatte under deres
lunsjpause, slik LTUCCE har bedt
om.
«Ledelsen i Rimi i Litauen er
ansvarlige for å sikre en ryddig og
uforstyrret aktivitet i butikkene,»
begrunner personalsjefen.
Det er ingen bønn; NorWatch
var selv med en gruppe unge fagforeningsaktivister da de forsøkte å
dele ut brosjyrer inne i en Rimi
Hypermarked-butikk i Vilnius. Vekterne var lynraskt på pletten med
beskjed til ungdommene om å forlate butikken. Selv etter at tenåringene hadde trukket ut på parkeringsplassen utenfor, kom vekterne opp
til dem. Med beskjed om at de ikke
fikk lov til å være på Rimis eiendom
overhodet.

«– Da jeg skulle hente lønnen for den måneden jeg jobbet i

Bevisst trenering
Norsk fagforening har de siste
årene involvert seg kraftig i arbeidet
med å bedre arbeidsforholdene på
norske bedrifter i Litauen. Det har
båret noen frukter, men Rimi har
de bare vondt å si om.
– Vår tålmodighet med dem har
tatt slutt. Nå har vi prøvd dialog i
nesten to år og de leker katt og mus
med oss, sier ansvarlig for Baltikum
i Handel og Kontor, Børje Furunes
til NorWatch.
Sammen med finsk og svensk
fagforening vil norske HK nå trappe opp kampen for å få bedret
arbeidsforholdene for de Rimiansatte i Litauen. Furunes har selv
vært i Litauen flere ganger, og hatt
møter med både fagforening og
Rimi-ledelse.
– De driver en bevisst trenering
av saken, dette er strategi, mener
Furunes.
Han håper nå at oppmerksomhet i media kan bidra til å tvinge
Rimi til samarbeid.
– Vond historie
Dét håpet deler han med Johnny
Sletvold, som er konserntillitsvalgt
i ICA og Rimi i Norge.
– Vi går med det inntrykk at de

– Å begynne på et annet supermarked var som å komme til paradis
etter å ha jobbet i Rimi, sier 28 år
gamle Rita. Her står hun utenfor
blokka si like i nærheten av det
berømte tv-tårnet i Vilnius.
F O L K E V E T T nr. 5 • 2004
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Rimi benekter ikke
«Anna» fra ferdigmatavdelingen er i
ferd med å gå fra vårt kafémøte.
Tolken Steven Paulikas klapper
henne på skulderen. – Du er modig
som tør å stå frem, sier han.
Akkurat hvor modig sier svarene
NorWatch har mottatt fra Rimiledelsen i etterkant av Litauen-turen
en hel del om.
NorWatch har nemlig gjort
Rimi-ledelsen kjent med opplysningene vi har innhentet fra ansatte
og fagforening i Litauen. Seks ulike
punkter har vi bedt om kommentarer på – vi har ikke fått én.
I stedet skriver ICA Baltics personalsjef Gunita Kelle-Kiesnere,
som er ansvarlig for arbeiderne i
Rimi Lietuva: «ICA Baltic erkjenner
at vår oppgave er avhengig av et
sterkt, talentfullt, trenet, motivert
og serviceinnstilt team av ansatte»
Vi tenker hun må ha misforstått
forespørselen, og sender over de
seks eksemplene på elendige
arbeidsforhold én gang til.
Denne gangen kommer svaret
fra toppen, fra informasjonssjef i
morselskapet ICA AB i Sverige,
Janne Pettersson:
«Om du er interessert i å se hvordan arbeidsvilkårene ser ut i våre
butikker i Estland, Latvia og

Linas Tiskevicius driver en Statoilstasjon i Vilnius, hvor nesten alle,
inkludert han selv, er medlemmer
av fagforeningen.

LPSK-president Algirdas Sysas er
Litauens svar på Gerd-Liv Valla. Han
skulle ønske seg flere medlemmer, men
er ikke veldig optimistisk. – Etter EUutvidelsen forsvinner jo alle de unge til
Europa, forklarer han.

Litauen, er du velkommen til å
besøke ICA Baltic,» inviterer han.
Hyggelig det. Men vi har allerede
sett de slitne kvinneansiktene 11
timer ut i skiftet på Rimi i Litauen.
Det ligger jo i forespørselen, det vet
jo Pettersson. At vi har snakket med
fagforeningen og forskremte arbeidere – Rita som ble fratatt lønn,
«Anna» som ikke har råd til å få
barn, alle de som ikke tør si et ord
om arbeidsgiveren.
Hvorfor nekter ikke Rimi for at
det er sånn? ◆

«Vi er avhengig av et sterkt, talentfullt, trenet,
motivert og serviceinnstilt team av ansatte.»
Personalsjef i ICA Baltic Gunita Kelle-Kiesnere

)LLUSTRASJON !NDREAS "REKKE

+JENNER DU NOEN SOM KUNNE HA GODT AV NYE IMPULSER

'I BORT ET ABONNEMENT P» &OLKEVETT
4RENGER DU ID£ER TIL GAVER (VA MED » GI BORT ET GAVEKORT P» ETT »RS ABONNEMENT AV &OLKEVETT
+JP TRE ELLER FLERE OG F» HVERT GAVEABONNEMENT TIL BARE  KRONER %TT
GAVEABONNEMENT KOSTER  KRONER "ESTILL VED » BRUKE SKJEMAET UNDER ELLER FYLL UT
BESTILLINGSSKJEMA P» WWWFOLKEVETTNO

ICA, Rimi og Litauen
ICA AB eies 30 prosent av svenske ICA Förbundet Invest AB, 50 prosent av nederlandske Royal Ahold N.V. og 20 prosent av det Stein Erik Hagen-kontrollerte norske familieselsskapet Canica AS.
Stein Erik Hagen ønsker å selge seg ut av ICA AB, men det er ennå ikke klart hvor mye
Royal Ahold skal betale for Canica-andelen.Aksjene er trolig verdt mellom 7 og 11 milliarder norske kroner.

WWW

ICA ABs heleide datterselskap ICA Baltic etablerte Rimi Lietuva i 1999 og åpnet den første Rimi-butikken i 2000. I dag er det 33 Rimi-butikker i landet, og kjeden er den tredje
største etter litauisk-eide Maxima og belgisk-eide IKI.
Det åpnes stadig nye Rimi-butikker i Litauen, og baltikum blir fremdeles sett på som et
hovedsatsingsområde i ICA AB-konsernet.

J

NO

-AGASIN FOR MILJ RETTFERDIG FORDELING OG LIVSKVALITET

*EG BESTILLER ??? STK GAVEABONNEMENT PÌ
MAGASINET &OLKEVETT

ICA Baltic AB undertegnet i 2003 en intensjonsavtale om å inngå et joint venture med
finske Kesko Food Ltd. innen utgangen av 2004. Det nye selskapet har som mål å kontrollere 25 prosent av dagligvarehandelen i Balitikum

&)6(
BETALER
PORTOEN

-ITT NAVN
Rimi Lietuva har i dag over 2000 ansatte og hadde i 2003 en omsetning på rundt 407
millioner lita, over 980 millioner kroner.
I mai i år ble Litauen medlem i EU, noe som har ført til en strøm av unge litauere ut av
landet. Litauen er EUs nest fattigste land etter nabolandet Latvia. Det er i dag 3,6 millioner innbyggere i Litauen.
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Kassadamene går gjerne 12-timersskift. Det er ikke lov å fotografere inne på
butikken, men her har Folkevetts fotograf «skutt fra hofta».
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samtalen
Tommy Sørbø: Dramatiker, kunsthistoriker, humorist,
NRK-kommentator og slakter – av mye av den eksperimentelle
samtidskunsten. Ikke alle nye bilder, installasjoner og performanceforestillinger sprenger grenser og fortjener høflig eller engstelig
beundring, skal vi tro ham.

STEINAR LEM møter
Tommy Sørbø

tekst STEINAR LEM

foto ARNE STORRØNNINGEN

– Kunst er fortettet virkelighet
ET TRANGT ROM I NRK-HUSET.

Sørbø
har dyttet fotografen – redaktør
Storrønningen – meg og seg selv inn
i et kontor som ikke en gang er
hans. Jeg mumler fram et prefabrikert spørsmål:
– Hvorfor trives vi bedre i gamle
byer, med torg og trange gater, enn i
moderne byrom?

«Ratingen betyr nå alt.
Dannelsesidealet er forlatt.
Folk skal få det som speiler
deres ønsker.»
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– Arkitektur er menneskenes
etterlatenskaper. Byen henger sammen med kroppen, våre behov og
begjær. I dag mener de toneangivende at alt er språk, tegn, kultur, historie. Jeg tror – og håper – at mennesket også er en fast størrelse, at
det fins noe som gjør at vi kan kommunisere med fortiden, kanskje
også framtiden. Enkelte måter å
organisere byen på er derfor mer
naturlige enn andre. Jeg er essensialist: Noen egenskaper ved mennesket og kunstverket ligger fast, og
uttrykker kvalitet eller sannhet.
– Hvis det må bygges nytt i et gammelt område, forlanger riksantikvaren
at det bygges i samtidsstil. Gamle strøk
forsvinner…
– Arkitekturen er dømt til å
uttrykke sin tid. Stilen kan likevel
være gammel. Mange kunstverk i
renessansen etteraper antikken,
uten at noen kritiserer det. Når samtiden finner forbilder i historien,
sier ikke det noe om historien, men
om samtiden.
– Er det kunst når en person snur
fem stoler på hodet eller 12 traktorer står
med motoren i gang?
– Nei. Kunsteliten, kunstinstitusjonene, definerer kunst som «det vi
ser som kunst.» Men det må være
forskjell på kunst og virkelighet.
Fem stoler på hodet er selvsagt
uvanlig…
– Enhver kan gjøre det.
– Kunst må ikke være vanskelig.
Mozarts hode kunne bli fylt av ferdig musikk mens han spilte
biljard…

– Ikke alle biljardspillere fungerer
slik. Men de kan snu stoler.
– Joda… Julia Kristeva beskriver
hvordan barnet først er en del av
moren, alle behov tilfredstilles – slik
vårt forbrukersamfunn også er lagt
opp: Vi ligger i livmoren, og får alt.
Øyeblikkelig. Når barnet fryser eller
sulter sier det «Mamma», og vinner
mor på nytt, symbolsk. Språket
erstatter lengselen etter mor. Eller
kake eller sex. Hele språket er et
sorgarbeid. Kunst også: Vi kan ikke
få oppfylt alle lengsler, og skaper
symbolske representasjoner. Kan
andre dele opplevelsen, blir det
kunst. Kunst er fortettet virkelighet
– og derfor ikke virkelighet.
– Det er altså noe ved Sfinxen, mayapyramider, stavkirker, en setergrend og
Munchs Madonna som gjør at de kan
oppleves som slående vakre – uansett tid
og rom?
– Jeg tror det. Be bare ikke om en
definisjon.
– Men alle kjenner igjen slående
skjønnhet?
– Nja, noen hevder at kunsten
oppstod på 1800-tallet. Om folk i
Pompei ikke hadde hørt om kunst,
og ingen fikk stipender, kommuniserer verkene – over århundrene.
Noe er felles, allmennmenneskelig.
– De gåtefulle smilene i oldtidsstatuer… Besteborgerne avviste først Munch,
Mykle, dikt uten rim, fjernsynsteatret.
Jeg tilgir ikke tøysekunstnerne at de endelig har gitt kunsthaterne rett.
– Munch gjøres til en større martyr enn han var. Vi er historiens
seierherrer, og vil peke nese av
dumme folk som misforstod

Munch. Han ble ikke så negativt
mottatt. Mange vil opprettholde
ideen om at kunst må sjokkere.
– Et slag i ansiktet sjokkerer enda
mer…
– Eller en verdenskrig. Komponisten Stockhausen har kalt 11.09.
verdens største kunstverk…
– Gjenspeiler kravet om fornyelse i
kunsten kapitalismens krav om nye produkter?
– Sikkert. Avantgarden skulle
være kritisk til samtiden, men
reproduserer den korte omløpshastigheten på varer. Moten også – forandring er poenget. På 70-tallet
viste langt hår og skjegg til ideen
om å leve fritt og ustriglet. Når
skjorta i dag skal henge sånn eller
sånn, er det bare et signal om at jeg
følger med og dere andre ikke. Tegnet er tømt for mening.
– Meningen med det nye operabygget, da?
– Jeg vokste opp i Porsgrunn og
drømte om opera – som er frodighet og sanselighet og galskap. Ikke
ett element i operabygget representerer denne folkeligheten. Opera er
nå populært – i Kristiansand, Kristiansund, (og elsket i Italia). Jeg tror
borgerligheten misliker at operaen
er folkeliggjort, og derfor vil ha en
steril opera.
– Mykle og Bjørneboe ville ha kunsten ut til folket. Nå forakter den antiamerikanske venstresiden gjerne eldre
kunst, og dyrker amerikansk pop-kultur.
– Jeg likte ikke pop-kulturen
under oppveksten, jeg satt i hydrorøyken og spilte fiolin og leste tunge
bøker. Men også pop-kulturen kan

si noe om det allmenmenneskelige,
ellers ville den ikke fenget. Enkle
Dylan-låter, Beatles-tekster…
– Men Hollywood-filmene, der de
gode seirer med vold! Filmene rører opp
i følelsene, men du får ikke hjelp til å forstå dem, og går like dum ut... Og fjernsynet skulle en gang bringe folk kultur og
opplysning.
– Ratingen betyr nå alt. Dannelsesidealet er forlatt. Folk skal få
det som speiler deres ønsker. Serier
lages ofte slik at alle målgrupper er
med i handlingen, folk ringer og
stemmer ut dem de ikke vil ha, man
kan måle øyenbevegelser og latter
hos seerne. Snart kan du gå inn og
være med i Olsen-banden – subjekt
og objekt smelter sammen. Men
mennesker trenger jo å få tilført ny
innsikt, noe vi ikke visste, og som
kanskje nettopp derfor yter motstand. Får vi bare «levert varene» vi
ønsker, står vi stille.
Det vesentlige i kunsten skal nå
skje i mottagerens hode, ikke ligge i
kunstverket. Publikum skal dikte

med, og alle være kunstnere. Det
totale demokrati – men sammenbrudd i kommunikasjonen. Du
møter deg selv i døra.
– Og deg har du møtt før.
– Ja, det ender i en forferdelig
ensomhet.
– To timer foran en tom scene ville vel
overlate mye til en selv?
– Nettopp. Men moderne regissører vil ofte avsette sitt fingeravtrykk fordi de mangler tillit til det
opprinnelige kulturuttrykket. Så får
du halvgjennomsiktige regnfrakker,
roping og rockeband.
– På scenen. Men ingen aktualiserer
Hamsuns prosa med dyresex og bilder
fra Midt-Østen. Dirigenten rapper sjelden i Beethovens vokalverker… Er det
grenser for hva du kan gjøre eksperimentelt med et lerret?
– Den grensen er virkeligheten
selv. Blir virkelighet og kunst det
samme, forsvinner kunsten. Er alt
kunst og alle kunstnere, er ingen
ting kunst. I dag kan alt «bli» kunst
– hvis du forklarer det med bestemte

«Jo mindre autoritet i kunstverket, jo mer i apparatet
rundt. Derfor er moderne kunst mer et spørsmål om makt
og språk enn om skjønnhet og forståelse.»
vendinger, isolerer det på et
museum. Jo mindre autoritet i
kunstverket, jo mer i apparatet
rundt. Derfor er moderne kunst
mer et spørsmål om makt og språk
enn om skjønnhet og forståelse.
Men Mahlers femte er genial
musikk uavhengig av meg. Verdien
er magisk forbundet med verket.
Dermed må det trekkes opp en himmel, da får kunst en metafysisk
dimensjon.
– Forsoner også humor oss med tilværelsen?
– Humor gjør at vi kan peke nese
til skjebnen. Om det er naturens
likegyldighet, forgjengeligheten, sjefen, dårlig vær eller Bondevik – så
har vi en stolthet i humoren. Som i
kunsten. Men jeg misliker terapeu-

tisk bruk av humor. Legevisitten før
var høytidelig. Pasientene lo etterpå,
for å ta igjen. Nå kommer legene
med klovneneser, og ber pasientene
le fordi sår da gror fortere. Noe dypt
menneskelig forplattes til et redskap: Vi skal på kurs for å lære å
elske, bruke drømmene som en ressurs, leke, innlevelse på arbeidsplassen – med en kapitalistisk baktanke
om helse og inntjening. Å gi penger
til Afrika skal være til vår fordel…
Men det fins grunnleggende
menneskelige egenskaper som har
egenverdi, og ikke skal tjene til noe.
◆
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Guds egne hester
Han står bare noen meter fra meg. Rett ved fylkesveien.
En merkelig skapning. En elgokse i solnedgang.
tekst TROND WORMSTRAND
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Jeg er ikke redd. Elgen vet at jeg
kan være farlig. Noen molekyler
menneskelukt er vanligvis nok til
at den tar beina fatt – og få skapninger løper like elegant som elgen.
Mykt, spenstig og lydløst blir hundrevis av kilo borte mellom steiner,
stubber og nedfalne trær. Elgen

forsvinner som om den var ingenting. «Elgen er Guds egne hester»,
skriver Henry David Thoreau.
Mange har et mindre poetisk
forhold til denne rare, langbeinte
og langørete kjempen. Midt på
1800-tallet var elgen nesten utryddet i store deler av Norge. Den var

en sjeldenhet. En sommerdag på
den tiden drepte noen beslutningsdyktige namdøler et stort, svømmende, merkelig dyr. Ingen visste
hva slags dyr det var før stedets eldstemann kunne fortelle at det var
et «elgsdyr».
Elgbestanden tok seg opp igjen
takket være reduksjon av vinterjakt, fangstgroper – og av rovdyr.
Fra begynnelsen av 1970-tallet
eksploderte bestanden på grunn av
hogstflater med god produksjon av
mat til elgen og en såkalt «rettet»
avskyting der voksne kuer skånes

fremfor okser og yngre dyr. I dag er
elgen sannsynligvis mer tallrik enn
noen gang.
Jeg er på skuddhold, men elgen
står stadig stille i skumringslyset.
Jeg har tid til å beundre oksen, og
skjønner at elgens merkelige skikkelse har stimulert bildekunstnere
helt fra steinalderen: Fra malerier
på Altamiras grottevegger i Spania
og helleristninger i Norge til elg i
solnedgang på stueveggen min.
Nå i oktober barker menneskestammen og elgstammen sammen
i sitt årlige rituelle oppgjør. Børser,

bikkjer og Ari Behn inntar skogen.
Bortimot 60 000 mennesker skal
drepe bortimot 40 000 elg. Tapstallene er ulikt fordelt. Slik de gjerne
er i moderne kriger der den ene
part er teknologisk overlegen. Elgen
har ikke drept mennesker i Norge.
I hvert fall ikke de siste hundre år.
Den digre drøvtyggeren har
med store sørgmodige øyne måtte
finne seg i å være et bytte for ulvetenner, fangstgraver og kuler. Nå
også for våre kjøretøyer: Innenfor
25 kilometer på Rørosbanen slakter toget årlig omkring 75 elg.
I Norge er det vanskelig å tenke
på elgen uten å tenke på jakta. Men
bare å betrakte elgen som en ressurs og et velsmakende kjøttstykke,
skygger for elgens storhet.
Skogens konge er av gammel
familie: De første hjortedyrene
levde i Eurasia for rundt 20 millioner år siden – og utviklet seg opprinnelig i sumpskogene. Du aner
ennå på farge og fasong at elgen er
oppstått av myrjord og treskygge
en gang i urtiden. Elgen legemliggjør barskogenes historie. Elgen er
en olding. Den ser forhenværende
ut, i likhet med tiur, frosk og
humle. Det er elgen som er skogtrollet!
Sola har gått ned. Elgens veldige
gevir er i ferd med å bli utydelig i
det sviktende oktoberlyset. Er det
ikke utrolig at det hvert eneste år
vokser ut et nytt gevir med opptil
to meters vidde? Men statussymboler koster gjerne: Geviret er
tungt å bære og veksten krever
energi. Hvorfor investere så mye?
For å skremme konkurrenter fra
eget territorium? For å tiltrekke seg
paringskåte damer? En zoolog vet
nok ikke helt. En poet lurer på om
det er for å ligne en indianerhøvding.
Elgen konkurrerer i Europa
med visent (europeisk bison) og
isbjørn om tittelen Europas største
landpattedyr. Navnet sitt har elgen
trolig fra det greske ordet alké som
betyr styrke. En stor okse veier opptil 700 kilo.
Jeg våger meg nærmere elgoksen.
Jeg står i halvmørket og studerer
den lange mulen. Elgen lukter seg
gjerne fram til de beste matbitene
og bruker mulen til å forsyne seg
med. Mulen er elgens hånd. Bred,
bevegelig og smidig fingrer mulen
fram de saftigste bitene på treet og

passer på at mindre fristende kvister ikke følger med ned i magen.
Magen? Elgen har ikke mage,
den har vom. En solid drøvtyggervom som kan romme 80 liter fôr!
Mikrober bryter ned cellulose og
lignin i plantekosten. Brekker du
elgens brune ekskrementer i to, ser
du at innholdet har gått gjennom
en fintmalende kvern. Kanskje vi
skulle kalle elgen skogens kaptein i
stedet for skogen konge – kaptein
Vom?
Nå skimter jeg knapt elgen der
han står blant brune bregner, vissent gress og avblomstret geiterams. Jeg merker at det lukter
sterkt og godt av halvråttent løv.
Sammen med løv og blåbærlyng
er geiterams og andre store urter
elgens favorittkost om sommeren.
Med frysninger på ryggen så jeg en
gang en elg stå i et tjern å slafse i
seg røtter av bukkeblad og nøkkerose. Bare rygg og hode var over
vannet. Det må være elgen som er
nøkken!
Om vinteren havner kvist med
bark, knopper og skudd i vommen.
Mulen konsentrerer seg om kvist
under en viss tykkelse. Spiser elgen
grovere kvist vil den raskt kjenne
seg mett, men fordøyelsen av fiberrik cellulose tar så lang tid at kjempen risikerer å sulte i hjel. Forunderlig at en slik kost blir til et så
velsmakende kjøtt.
Jeg står sulten og tenker på at
elgen kanskje får problemer når
Norge nå blir varmere. Elgen er
nemlig avhengig av uferdige,
næringsrike planter om våren.
Planter som ennå ikke har utviklet
tungt fordøyelig fiberinnhold.
Høyere temperatur og raskere overgang fra vinter til sommer forkorter plantenes vekstperiode, og dermed tidsrommet elgen kan sette i
seg måltider med høy kvalitet. Jeg
fryser.
Har du ikke sett elgen? Kom
deg ut i skumringen eller i grålysningen. Snakk med kjentfolk og
oppsøk et treløst område der elgen
gjerne finner mat – en fjellmyr, en
flatehugst eller en hei på kysten.
Eller gjør som meg, still deg opp
ved et elgskilt langs veien. Kanskje
kommer kongen. I kveld kom han
ikke. Jeg måtte nøye meg med ett
av Vegvesenets kunstverk. ◆

F O L K E V E T T nr. 5 • 2004

21

fotoessay

Kvinnene trekker den enorme
vognen gjennom sitt nabolag til ære
for regnguden Machhendranath.

Barn av regnguden
I grålysningen samles tusenvis av hinduister og buddhister i Kathmandu for å tilbe
værguden Rato Machhendranath. Med dans, bønn, ofringer, stearinlys og musikk
skal guden som rår over monsunen blidgjøres.
foto KNUT-ERIK HELLE

Trengselen i gatene er enorm
under festivalen.

Buddhistprestene er newarer, som er Katmandudalens opprinnelige folkegruppe.

Det er Yaka Misa Bhuja, kvinnenes egen dag, under den årlige
festivalen til ære for værguden Machhendranath.Trengselen er
enorm ettersom en gigantisk vogn med to buddhist-prester
trekkes gjennom Katmandus gater. Folk ber om en god monsun
som vil gi rike risavlinger og et godt liv. Denne ene dagen i den
ukelange festivalen er det kvinnene som trekker vognen. Sakte
går vognen gjennom gatene. Hver dag beveger den seg bare
mellom 100 og 300 meter. Kvinnene i gatene synger sanger til
værguden, hundrevis av små lys er tent og et par unge kvinner
danser. I følge et sagn var det tidligere ikke en egen dag hvor
kvinnene fikk trekke vognen. Men etter at en enke midt på nat-
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ten klarte å trekke den enorme vognen alene, ble det klart at
også kvinnene hadde værgudens gunst – og den gamle tradisjonen måtte endres.
Festivalen til værguden Rato Machhendranath varer en
uke hvert år i forkant av monsunen. Både hinduister og
buddhister samles om hverandre til markeringen, selv om
det er buddhistprester som står for de religiøse ritualene.
Guden selv er lånt fra India og blant hinduismens brede
utvalg. Machhendranath er også kjent som en omsorgsfull
gud, til forskjell fra Kali og andre guddommer.
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fotoessay

Lys tennes til ære for regnguden.

Regngudens tilbedere henvender seg til buddhistprestene som sitter i vognen.

24
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Buddhistprester står for de religiøse ritualene under festivalen.
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tema avfall
Sven Erik Lundheim fyller opp
bilen med nok et lass med salgbare bruktting fra Grønmo.
foto: knut-erik helle

Sven Erik Lundheim fra
Norges Miljøforbund med
dagens fangst av møbler fra
Grønmo avfallsstasjon.
foto: knut-erik helle

Grønn familie
Tre miljøstrategier for husholdninger som vil bli mer miljøvennlige:
1. Velg varer som både under produksjon og forbruk minimerer forurensninger
og ressursforbruk.
– Kjøp miljømerkede produkter
– Spis økologiske matvarer
– Sats på varer med lang levetid
2. Endre bruk av produkter og organisering av aktiviteter i husholdningen.
– Endre transportmønster
– Reduser energiforbruket i boligen
– Mer vegetabilsk kost
– Reduser husholdningsavfallet
3. Reduser forbruket. Vurder behovet for ulike produkter eller tjenester.
En del gjenstander er det strengt tatt ikke nødvendig å eie selv. For større forbruksgjenstander som en bare sjelden benytter, vil det både økonomisk og miljømessig
være lurt å prøve leie-, låne-, eller delemuligheter. Mange er kjent med leie- og deleordninger for biler, men det er også mulig å dele eller leie andre produkter som
sportsutstyr, verktøy, gressklippere, snøfresere, videospillere, videokameraer og mer.
Les mer på nettsidene til Statens institutt for forbruksforskning (SIFO): www.sifo.no

Velfungerende kjøleskap
med feil farge og stereoanlegg som mangler de
siste finessene er bare noe
av det som havner på
dynga i et av verdens rikeste
land. Det er så fett at selv
tyver finner det bryet verdt
å bryte opp låser på norske
avfallsanlegg.
tekst KNUT-ERIK HELLE
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På Grønmo avfallsanlegg utenfor
Oslo ruller det inn omkring 10.000
tonn søppel i måneden. Ikke alt faller imidlertid like lett inn under
betegnelsen søppel.
– Det kom et ektepar hit en dag
og kastet hvitevarer som det ikke
var noe i veien med. Børstet stål var
det som var siste mote, og derfor
måtte de bytte ut, forteller Bjørn
Lenes som arbeider på anlegget.
Eksemplene er mange flere.
– Jeg blir sjokkert. Vi får utrolig
mye rart hit. Møbelseksjoner kastes
fordi det mangler fire knotter på
beina, legger Lenes til. Fjernsynsapparater byttes til wide-screen og stereoanlegget uten surround-lyd har
ingen framtid lenger.
– Det er en typisk trend at vi får
et rush av folk hit som kaster ting

når skattepengene blir utbetalt, forteller han. Da er det kanskje ikke så
rart at avfallsanlegget har hatt problemer med tyver som kommer seg
inn på området om natten. Hengelåser på konteinere klippes over på
jakt etter godbiter som folk i velstandslandet har satt fra seg på
dynga.
Tjener på kastingen
Norges Miljøvernforbund har sett
verdien i overflods-samfunnets
kastetrang. De har opprettet miljømarkeder både i Oslo og i Bergen
hvor de selger ting som blir reddet
fra forbrenningsovnene på avfallsanleggene.
Sven Erik Lundheim fra miljøvernforbundet er på Grønmo for å
hente en ny ladning av salgbart søp-

pel. I dag er det møbler og barneutstyr som er fangsten.
– Det er mye sløsing spør du
meg. Det virker som halve Norge
pusser opp leiligheten konstant,
sier Lundheim.
– Folk må ha veldig god råd, legger han til.
Miljømarkedet sørger for at en
mengde ting får nytt liv med nye
eiere. TVer, stereoanlegg, hvitevarer,
toaletter, håndvasker, møbler, stoler, speil, sportsutstyr, sykler, glass,
nips og pyntegjenstander, tepper,
dører og vinduer, lamper og mye
mer fyller lokalene til miljøorganisasjonens bruktmarked på Økern.
Kuppene på dynga
– Vi har hatt kopper fra Nøstetangen fra 1700-tallet som vi har solgt

for fem kroner stykket her, forteller
Eirik Wærner i Miljøvernforbundet.
Bruktmarkedet får besøk av samlere og oppkjøpere som regelmessig
tråler beholdningen på jakt etter et
kupp. Ellers er det gjerne studenter
og andre som gjerne vil spare noen
kroner på møbler og kjøkkenutstyr
som kommer innom.
– At folk kjøper ting hos oss i
stedet for å kjøpe nytt har en fin
miljøgevinst, mener Wærner. Han
merker godt trenden med at folk
mer velger billige møbler framfor
kvalitet.
– Mange billigmøbler har kort
levetid og er vanskelig å reparere
slik at vi kan selge dem, forklarer
han.
Overskuddet fra miljømarkedet
går tilbake til miljøorganisasjonen.

Mote og stil
Ifølge Eivind Stø ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
er det spesielt klær og møbler i
kjøkken og stue som er ofre for stil
og mote.
– Dette er ting vi viser fram, og
her skiftes det ut ofte. Samtidig er vi
blitt mer stilbevisste, noe som fører
til at mange ender opp med å skifte
ut møblene i et helt rom hvis de
først skal bytte ut en ting, sier Stø
til Aftenposten.
– Hvor mye som er nok er selvsagt spørsmålet. I de første annonsene het det «skaff din hustru vaskemaskin», men det endret seg
raskt til «skaff din hustru ny vaskemaskin», forteller Stø.

Kjøper oss bevisstløse
Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener at det ville være en lykke
for mange fattige fra land i Sør å få
plukke ting med seg fra Grønmo.
– Vårt forbrukssamfunn er en
hån mot de fattige og rett og slett
grotesk, sier han.
Lem mener at noe av fokuset
godt kan flyttes fra avfall og kildesortering, og over til forbruket som
ligger bak.
– Vi kjøper oss bevisstløse uten
tanke på ressursene som går meg,
poengterer Lem og vil overvinne
kjøp-og-kastmentaliteten. ◆

fakta

Der tyvene går på dynga

Miljømarkedet til Miljøforbundet i Oslo kan by på en rekke rariteter med
samleverdi. foto: knut-erik helle

■ Hver

nordmann kaster en kilo avfall
hver dag i gjennomsnitt.
■ Siden 1992 har det blitt satt ny rekord
hvert år for mengden avfall som kommunene tar imot fra husholdningene.
■ På 11 år har den årlige mengden avfall
økt med to tredjedeler.
■ Andelen av avfallet som går til gjenvinning har også økt jevnt og har ligget stabilt på omkring halvparten av
avfallet.
■ Fretex og UFF mottar omkring 3000
tonn klær i året i Oslo og Akershus.
■ 80 prosent av tøyet som leveres til
Fretex er dameklær.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, FIFI-rapporten
Økologisk Utsyn 2004, Aftenposten.
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nett og nytt

Redigert av Knut-Erik Helle

Kjøpefri dag
Den årlige protestdagen mot forbrukersamfunnet, Kjøpefri dag, er i år lagt til 27. november.
Dagen er en internasjonal forbrukerdag som
markeres i over 60 land med aksjoner og handleboykott. Kjøpefri dag er en dag hvor folk kan
ta seg en dag fri fra forbrukermaset og kanskje
i stedet reflektere over forbrukets miljø- og
samfunnskonsekvenser. Framtiden i våre hender markerer dagen for åttende året, og i flere
byer vil lokallag arrangere stands og aksjoner.

Fra Nepal til Norge
Barn på førskolen som Framtiden i
våre hender på Sri Lanka driver for
plantasjearbeider-familier i
Banderawela.

Vår ukjente søster
på Sri Lanka
Aktivitetene er svært forskjellige, men Framtiden i våre
henders søsterorganisasjon med samme navn på Sri

Lanka har også Erik Dammann som inspirasjonskilde
og et mål om verdige liv for alle. Nå fyller søsteren 20 år.
På Sri Lanka ØIVIND LØTVEIT (tekst og foto)

til Framtiden i våre
hender på Sri Lanka henger et bilde
fra 1974. Det er fra Nadderudhallen
den dagen Framtiden i våre hender
i Norge ble stiftet. Det er hektisk
aktivitet. Femti personer er ansatt
og organisasjonen har 30 prosjektmedarbeidere. I det daglige arbeid er
det nesten ingen likheter med FIVH
i Norge. Blant annet driver vår søsterorganisasjon prosjekter for å
bedre levekårene til fattige planta-

PÅ KONTORET
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sjearbeidere og familiene deres. Det
er omkring 600.000 plantasjearbeidere på Sri Lanka og de fleste er
Tamiler. Under slavelignende kår
jobber teplukkerne for luselønn og
de bor dårlig. Underernæring og
alkoholproblemer er vanlig.
I Banderawela begynner arbeidet
til organisasjonen å få resultater.
Her får 73 familier hjelp til selvhjelp. Nå har de fått en førskole, det
er etablert flere småbedrifter, og

alkoholmisbruket er redusert. Det
er etablert en felleskonto som det er
mulig å låne penger fra. Når en
familie har spart opp midler og
ønsker å starte grønnsaksdyrking
kan de låne de resterende pengene
som er nødvendig av felleskassa.
Regnskapsføreren holder nøye
regnskap med beløpene hver familie
sparer og hva som til enhver tid er i
felleskassa.
Vi traff blant andre plantasjearbeideren Raviehandassan som ved
hjelp av oppsparte midler og lån
kjøpte seg en ku. Kuen har gitt
avkastning og lånet er tilbakebetalt.
En lykkelig og stolt kueier viser

fram både kuen og kalven. Med en
lønn på bare omkring åtte kroner
dagen er det vanskelig å spare, men
med mikrokreditt-prosjektet til
Framtiden i våre hender på Sri
Lanka er motivasjonen større.
Organisasjonen driver også et
kurssenter hvor de har alt fra
maskinsøm- til småbedriftskurs. Til
og med lærerkurs har de. En rekke
prosjekter skal hjelpe bønder med
alt fra effektiv økologisk dyrking av
grønnsaker til skogsdrift. Organisasjonen får støtte fra blant annet
Utviklingsfondet. ◆

Framtiden i våre hender og Folkevett fortsetter utvekslingen av miljøjournalister mellom Norge og Nepal.Vår samarbeidspartner i Nepal er Nepal Forum of Environment
Journalists og prosjektet er gjort mulig med midler fra Fredskorpset. Denne gangen
er det Margunn Grønn som er i Nepal, og hun vil skrive både for Folkevett og medier i Nepal. Sangeeta Lama fra Nepal arbeider i Folkevett og vil bidra med stoff til både
bladet og medier i Nepal.
– Norge er stille. Her kan jeg leve i fred for en stund, forteller Lama. Hun har
studert journalistikk, sosiologi og økonomi, og har jobbet i flere år som journalist
for forskjellige publikasjoner og radioprogrammer i Nepal og India.
– Jeg er interessert i en gravende form for journalistikk. I Nepal får kvinnelige
journalister stort sett som oppgave å skrive om underholdning og mote. Det er
ikke det jeg vil drive med, forteller hun.
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Kjøttsalget i Norge har gått opp med 15 prosent de siste ti årene, og mer enn 85 prosent
av det norske jordbruksarealet brukes til å
dyrke dyrefor. Den nye rapporten «Slik spiser
de rike» fra Framtiden i våre henders forskningsinstitutt kan fortelle at det stadig økende kjøttforbruket fører med seg miljøbelastninger som får konsekvenser langt utenfor
landets grenser. Den kanskje enkleste måten
å leve mer miljøvennlig på er å spise mindre
kjøtt, ifølge rapporten som kan lastes ned
fra www.fivh.no.
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\ehlh[ai_ij[di$
9ZiZgaZiiWa^bdia³hcg`dgih^`i^\³`dcdb^h`\Zk^chi
ZgbZYe³YZaZ\\Z[dg[gZbi^Y^\Z\ZcZgVh_dcZg#BZc
YZi[^ccZh]ZaY^\k^hdg\Vc^hVh_dcZgd\Zc`ZaibZccZh`Zg
hdb WgZccZg ;DG gZ\ch`d\ZcZ# D\ c ]Vg k^ ^ Hjc`dhi
[dgVakdgbZaYidhhe^`VbeZc[dgWZkVgZgZ\ch`d\Zc#
KgZbZYVgWZ^YZgZ]VgVaai^Y]ViiZihiZg`iZc\Vh_ZbZci
[dgcVijgZc#D\cZgYZiiZhVii^hnhiZb#
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Hjc`dhiZgYZc[³ghiZ`_ZYZc^Cdg\Zhdb\_³gcdZha^`i#
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i^a\^cdZi^aWV`Zi^ab^a_³Zi`_ZYZcZg\gjccaV\ie#

He³g ZiiZg Hjc`dhi
BJAI>k^iVb^cZg#
Hjc`dhieg^h/`g&..!"

Sangeeta Lama og Margunn Grønn er årets deltakere i Folkevetts
utveksling av miljøjournalister mellom Norge og Nepal.
foto: arne storrønningen

GIR DEG ET BEDRE LIV

F O L K E V E T T nr. 5 • 2004

29

nye bøker
Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker. Tips oss gjerne om gode bøker
enten på e-post: folkevett@fivh.no, telefon 22033150 eller send et brev til Folkevett/bøker,
Fredensborgveien 24G, 0177 Oslo.

Joakim Hammerlin
joakimh@fivh.no

Om tur og natur
I følge Statistisk sentralbyrå var nordmenn
mellom 16 og 79 år på 5,7 millioner ferieturer i 2003. Og om det skjer som pakketurer
til Mallorca, hytteferier på Valdresfløya eller
som Hurtigbåtputring oppover norskekysten:
å være på ferie innebærer å reise. Å forflytte
seg. Å transporteres til et annet sted – der
man ferierer. Men hva innebærer dette for
miljøet? På hvilken måte påvirker turismen
de områdene den utspiller seg i? Samfunnsviter Arvid Viken reiser en interessant problemstilling med boken «Turisme – Miljø og
utvikling». For til tross for hyppigere flyav-

Sjoko-sjokk
Vi eter mye sjokolade i Norge. Gjennomsnittlig 8,3 kilo i året – betydelig mer enn
EU-borgerens 5,6 kilo og amerikanerens
5,3 kilo. Kanskje skyldes det at man tilsatte «et lite stykke Norge» i Freias Melkesjokade i 1980. For Norgessmaken sitter så godt fast i nasjonsminnet at melkesjokoladen ble kåret til landets sterkeste
merkevare i en MMI-undesøkelse i 2004,
drøye 10 år etter at Freia-fabrikken på
Rodeløkka i Oslo ble et lite stykke Philip
Morris. Men melkesjokoladen har en lang
ferd før den havner i forbruksanalyserte
butikkhyller. Det er denne reisen journalist Simen Sætre har skrevet om i en
sjangersikker balansegang mellom popularisert analyse og prosaiske fortellergrep.
For mellom fattiggutten Moussa Doumbia som slaver på Elfenbenskystens
kakaomarker og vestlige barn som trues
av overvekt og alderdomsdiabetes står
sjokoladeprodusentenes skruppelløse
kamp om å karre til seg mest mulig av de
400 milliardene sjokoladesalget omsetter
for i året på verdensbasis. Sætre har skrevet en særdeles lesverdig bok som bør
flytte den dårlige sjokoladesamvittigheten
fra kalorier og karies til ønsker om etisk
handel.
Tittel: Den lille stygge
sjokoladeboka
Forfatter: Simen Sætre
Forlag: Spartacus, 2004.

Det private forbruket har femdoblet seg
siden nasjonen ristet av seg krigstraumer og
okkupasjon og begynte sitt historiske velferdsløft. Men hvorfor forbruker vi? Det er
dette kjernespørsmålet kvartetten bak «Forbruk» søker å belyse. Dreier forbruk seg om
primært om lyst og nytelse, som sosiolog
Blindheim fremholder, der hedonisme og frie
markedskrefter vekselvirker til en kommersiell slavebinding av mennesket? Eller har
statsviter Jensen rett i at det snarere dreier
seg om den bevisste forbrukers mulighet til å
påvirke markedskreftenes og samfunnets
utvikling? Enn filosof Nyengs forståelse av
at individet iscenesetter seg selv som subjekt
gjennom sitt forbruk – har den noe for seg?
Eller dreier det seg simpelthen om makt, der
mennesker søker en sosial posisjon gjennom
å kjøpe symboler med ulik kulturell og økonomisk meningsverdi, slik samfunnsgeograf
Tangen hevder? «Forbruk – lyst, makt, iscenesettelse eller mening?» består av perspektiver, bundet av samme problemstilling og
bokperm, men utformet innenfor forskjellige
teoretiske tradisjoner og begrepsapparater.
Den tverrfaglige intensjonen er ambisiøs og

Demokrati er en skjør samfunnstilstand –
vanskelig å skape, lett å ødelegge. Men finnes det fellesnevnere i historien som kan
sammenfattes til en oppskrift på hvordan
man kan skape et levedyktig demokrati fra
diktaturets aske? Det finnes ikke mange
nordmenn som tilhører tungvektsklassen i
internasjonal akademia. Jon Elster er en av
dem. «Oppgjøret med fortiden» er en blanding av komparativ historie, politisk filosofi
og statsvitenskap der Elster analyserer likheter og forskjeller mellom 36 overganger fra
diktatur til demokrati. Stikkordet er sosial
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Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør

Tittel: Turisme, miljø og utvikling
Forfatter: Arvid Viken
Forlag: Gyldendal, 2004

Hva er forbruk?
utfordrende og forfatterne har åpenbart
bestrebet seg på å skape et leservennlig
klima; språket er inkluderende og eksemplene mange, samtidig som den tematiske
spensten i analysene er ivaretatt.
Tittel: Forbruk – lyst, makt, iscenesettelse eller mening?
Forfattere: Trond Blindheim, Thor
Øivind Jensen, Frode Nyeng,
Karl-Fredrik Tangen.
Forlag: Cappelen, 2004.

Fiskegleder

hevnmestring, og vanskeligheten synes å
være hevet over såvel tid som sted:Vi starter
i Athen 400 år f.kr., sveiper over franske og
amerikanske revolusjoner, afrikanske og søramerikanske frigjøringsbevegelser, til verdenskriger og tyske, norske og italienske
etterkrigsoppgjør for å ende i det post-kommunistiske Øst-Europa.

Nordmenn er et fiskende folk. Ikke så rart
når man har en kyststripe på over 57.000
kilometer og 1.200 kubikkilometer med
innsjø å ty til – skjønt det har blitt mindre
matauk og mer sportsfiske etter at de
engelske «lakselordene» inntok elveleiene på 1800-tallet. Og hva enten man har
ambisjoner ønske å duppe litt i overflaten
eller foreta et dypdykk i norske fisketradisjoner vil «Fiskeboka» være en god
fangst.
Spinnfiske, fluefiske, slukfiske, isfiske,
meitefiske, dorging, pilking, garnfiske, i
fersk- og saltvann ... – metodespekteret
er bredt, men samvittighetsfullt avgrenset i kapitler og underkapitler. I tillegg er
det ryddet plass til en presentasjon av
hvor, når og hvordan man risikerer å få
de ulike fiskeartene på kroken. En fengende blanding av historikk, utstyr og teknikk, der informasjonsdybden strekker
seg fra nybegynnerens famlende tørrtrening i kasteteknikk til den viderekommende som vier søndagskvelden til flueknyting.
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ganger med jet-motorer og CO2-utslipp og
eventyrlysten innvadering av skjør og uberørt
natur er ikke turismen entydig negativ for
naturen. Forsvinner det genuine kulturlandskapet folk har reist kloden rundt for å se,
forsvinner også turistgrunnlaget. Dermed
kan turismen også virke bevarende – selv om
motivasjonen mer skyldes økonomi enn
naturvern.

NorWatch

Studenter i Kashmir demonstrerer mot røyking
under FNs Anti-røykedag 31. mai i år. Tobakksindustrien på sin side satser sterkt på å øke
tobakkssalget i fattige land.
FOTO: FAYAZ KABLI, REUTERS

Billionsøksmål mot Oljefond-tobakk
Amerikanske myndigheter har saksøkt
landets tobakksindustri for 1.915 milliarder kroner, og truer dermed å kjøre
hele industrien i grøfta. Det norske
oljefondet har investert to milliarder
kroner i tre av de saksøkte selskapene.

Tittel: Oppgjøret med fortiden
Forfatter: Jon Elster
Forlag: Pax, 2004.

Tittel: Fiskeboka
Forfattere: Ingar Heum og Rune
Johansen
Forlag: Naturforlaget, 2004

tekst PIA A. GAARDER

Hverken den norske regjeringen eller Stortingets flertall ville fjerne tobakksindustrien fra
Oljefondet. Forslaget om å utelukke tobakksbransjen ble nedstemt da de etiske retningslinjene for Petroleumsfondet ble vedtatt i juni.
Men nå har amerikanske føderale myndigheter
gått til århundres søksmål mot landets
tobakksindustri og krever ikke mindre enn 280
milliarder dollar i straff for «en svindel som
fortsetter til dags dato». Taper industrien, vil
det bety fullstendig økonomisk ruin.
Det amerikanske justisdepartementet har

forberedt saken i fem år, og stiller nå tobakksindustrien til ansvar for femti års misgjerninger som har påført samfunnet enorme skader.
Hvert femte dødsfall i USA skyldes, ifølge myndighetene, helseskader på grunn av tobakksrøyking.
I aktoratets lange anklageskrift etterlates
ikke tobakksindustrien et fnugg av ære. Bransjen fremstår en kynisk, kriminell bande som
bevisst har jukset, løyet og bedratt for å skape
tobakksavhengighet og få flest mulig til å røyke.
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Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør
Kriminelt samarbeid
Industrien beskyldes for å ha etablert et bransjesamarbeid for å bedra opinionen og undergrave
troverdigheten til forskningen som viste at røyking er helsefarlig. Tobakksprodusentene har tilført røyken substanser for å bevisst gjøre røkerne
enda mer avhengig av nikotin. Bransjen har
direkte skjult sannheten om skadevirkningene av
både røyking og passiv røyking og om nikotinens
vanedannende effekter, og den har kjøpt og
betalt forskere til å fremsette tilsynelatende vitenskapelige argumenter for å benekte at røyking
kan føre til kreft.
Videre har tobakksprodusentene unnlatt å
utvikle mindre skadelige sigaretter i frykt for at
dette ville være en innrømmelse av at vanlige sigaretter er skadelige, og de har ulovlig iverksatt
markedsføringskampanjer med barn som målgruppe.
Rettssaken skal avgjøres av en eneste dommer,
Gladys Kessler. Aktoratet ønsker å få tobakksindustrien dømt under lovgivningen som går
under navnet Racketeer Influenced and Corrupt
Organizations Act eller RICO. Ikke bare er denne
lovgivningen utarbeidet for gangster og mafiavirksomhet, men den er også godt egnet til å
kreve erstatning når en gruppe har inngått et
organisert samarbeidet for å gjennomføre forbrytelsen.
Selskapene under anklage er Altria Group og
datterselskapet Philip Morris USA, R.J. Reynolds
Tobacco Co., Brown & Williamson Tobacco
Corp. (som har slått seg sammen med R.J. Rey-

Tobakksplantens nikotin er vanedannende, noe
industrien bevisst har fortiet.
FOTO: JOAKIM HAMMERLIN
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nolds), British American Tobacco Ltd., Lorillard
Tobacco Co. og Liggett Group Inc. Anklagene
rammer også tobakksindustriens egne forsknings- og informasjonsinstitutter Council for
Tobacco Research-U.S.A. Inc. og Tobacco Institute.
God norsk investering
Forvalterne av det norske oljefondet har lenge
ansett tobakksindustrien som en meget god
investering. NorWatch kunne i mars dokumentere at oljefondet i fjor nesten tredoblet sine
investeringer i tobakk fra 1,5 til over 4 milliarder
kroner.
To milliarder, eller halvparten av disse
tobakksinvesteringene, står i tre av de amerikanske selskapene som nå risikerer å måtte ut med
enorme erstatninger, nemlig Altria Group Inc
(morselskapet til Phillip Morris), 1.583 millioner
kroner, RJ Reynolds Tobacco Holdings, 21 millioner kroner, British American Tobacco, 464 millioner kroner.
Til tross for at den amerikanske tobakksbransjen fremstår som en organisert kriminell bande
selv for det amerikanske justisdepartementet, har
hverken den norske regjering eller det norske
stortinget villet kaste tobakksindustrien som
bransje ut av Oljefondet.
Da Stortinget i juni sa ja til Regjeringens forslag til etiske retningslinjer for Oljefondet, forslo
et lite mindretall bestående av SV, Kystpartiet og
Senterpartiet at tobakksbransjen som helhet
skulle ut av Oljefondets investeringsunivers.
Dette forslaget ble nedstemt med 81 mot 21
stemmer. Flertallet fulgte regjeringens forslag
som gjenspeilte så å si ordrett Graver-utvalgets
innstilling til etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. Graver-utvalget hadde vært delt i
synet på om tobakksbransjen skulle ekskluderes,
og anbefalte derfor ikke uttrekk for hele bransjen.
Dobbeltmoral
Norge mistet dermed en gyllen sjanse til å gå
foran internasjonalt, og til å sette sluttstrek for
sin dobbeltmoral på røykefronten: For på en side
utpeker myndighetene røyking til et av de største
helseproblemene i landet og bruker tobakksindustriens bevisste strategi for å skape
tobakksavhengighet som argument i sin antirøykekampanje. På den annen side setter Norge
ikke mindre enn fire milliarder kroner av Oljefondets midler i internasjonal tobakksindustri
hvorav to milliarder i tre av de amerikanske selskapene som nå er anklaget for grov svindel og
løgn.
Men om etiske argumenter ikke har ført til at
tobakksindustrien ekskluderes fra Oljefondets
investeringsunivers, kan da harde økonomiske
årsaker bli avgjørende? For selv om rettssaken vil
ta lang tid og konkursen ikke står rett rundt hjørnet, vil den negative omtalen og hele erstatningsspørsmålet henge over de amerikanske tobakksgigantene i lang tid fremover.

Norwatch søkelys på norsk næringsliv i sør
Norges Bank vil på NorWatchs forespørsel
ikke kommentere om de kommer til å trekke seg
ut på grunn av rene økonomiske kriterier.
– Vi uttaler oss om de konkrete investeringene
utelukkende gjennom årsrapporten, sier informasjonsdirektør Poul Henrik Poulsson i Norges
Bank.
Lønnsom risiko?
Uten etiske retningslinjer er det aksjemarkedets
vurderinger som gjelder for forvalterne av Oljefondet. Og i denne merkverdige verdenen kan
risiko på kort sikt være et gode, og et søksmål faktisk lønnsomt. Aslak Skancke som leder SRIavdelingen i Storebrand tror ikke at søksmålet vil
kaste sjokkbølger inn i aksjemarkedet:
– Hele saken har jo vært såpass oppe i dagen
lenge, at søksmålet nok allerede er priset inn i
aksjekursen. Aksjemarkedet har jo en del paradokser, nemlig at det kortsiktig nå kan bli lønnsomt å sitte på tobakksaksjer. I andre tilfeller
hvor det er blitt reist søksmål, har nemlig selskapene valgt å betale ut store deler av kontantbeholdningen til aksjeeierne, nettopp for å ikke bli
sittende med midler som kan beslaglegges, forteller Skancke.
Storebrand selv investerer ikke i tobakksindustrien.
– Tobakk er vel det eneste produktet på markedet som ved riktig bruk garantert fører til helseskader. Tobakk ble formelt utelukket fra våre
investeringer i 2001. Vi er et livsforsikringsselskap
og vil ikke støtte tobakksindustrien slik man gjør
når man investerer i tobakk, sier Skancke.
Han tror imidlertid ikke at tobakksindustrien
vil gå under med det første:
– Tobakksindustrien satser på nye store markeder som Kina hvor de forsøker å få enda flere til
å røyke. Så til tross for rettssaken vil jeg nok ikke
spå en rask død for tobakkselskapene, konkluderer Skancke.
Men om gigantsøksmålet ikke blir et økonomisk problem for Oljefondets forvaltere med det
første, kan mengden av dokumentasjon om
bransjens overgrep gjøre tobakksinvesteringene
til et politisk problem. Spørsmålet er hvor lenge
norske politikere kan tillate at Norges felles formue bygges opp gjennom investeringer i en
industrigren som svart på hvitt er en av verdens
mest kyniske og umoralske bransjer.

Fakta
Oljefondet var ved utgangen av august i år på 942,4
milliarder kroner.
Ved årets begynnelse var fondet på 845,3 milliarder kroner. Økning på 97,1 milliarder siden årsskiftet skyldes delvis tilførselen av nye midler (51 milliarder) fra oljevirksomheten, dels avkastningen i kapitalmarkedene (25 milliarder) og dels svekkelsen av
kronekursen (21 milliarder).

signaturen
Brian fant lykken
i Malawi
I gamlebyen i Lilongwe driver engelskmannen Brian en
feinschmecker-restaurant i toppklasse sammen med sin malawiske kone.
Spisestedet er listet som nummer én i de fleste større
reisehåndbøkene, til og med i Lonely Planet.
Brian er lut og blid og leverflekket som en olding. Det
er mulig han lyver når han hevder han er 69 år. Kona er 25
og ser ut som en afrikansk prinsesse, bygd som en gasell,
og med hud så gyllen og myk som nougat. Ikke rart Brian
smiler.

Resteuranten hans ligger praktisk til i samme lille bygning som hotellet vårt. Det er 2002 og hungersnød i Malawi. På plassen utenfor har sultende mødre med små barn
møtt opp for å tigge noen kwacha.
Øynene deres er røde og matte. De hoster. Statistisk er
sjansen for at kvinnene har HIV eller AIDS nesten like stor
som at de ikke har det.
De tiggende kvinnene er høflige. Eller redde. De nærmer seg i hvert fall aldri restauranten i førsteetasjen.
Inne står Brian ved bordet vårt og forteller livshistorien sin:
– Hun reddet meg fra AIDS, sier han, og hinter med
øynene bort på det smellvakre unge vesenet han har til
kone.
Da engelskmannen først kom til Malawi engang i siste
halvdel av nitti-tallet, var han nemlig kjæresteløs.
69-åringen har ikke tall på hvor mange unge malawiske
damer og jenter han nedla i den tiden, før han fikk sin
første ordentlige samboer.

– Men plutselig ble hun syk og døde, husker Brian.
– Jeg visste ikke hva det var, så i begravelsen spurte jeg
en venninne av henne hvorfor hun hadde dødd. «Vet du
ikke det?» sa hun til meg. «Da er du den eneste som ikke
vet. Det var AIDS.»
Brian har hatt flaks som ikke har blitt smittet, mener
legene. Selv tror han forklaringen er at han aldri har ligget
med jenter som ikke har vært helt og absolutt klare for
det.
– Selvfølgelig smitter det når mannen kommer hjem fra
puben og krever sex øyeblikkelig, selv om kona er sliten
etter å ha båret vann og passet unger hele dagen, reflekterer restaurant-eieren.

BURMATEAK-IMPORTEN
TIL VÆRS

Sable Chemicals er Zimbabwes
eneste kunstgjødselfremstiller.
Her fra frukt-og grønt-markedet
i hovedstaden Harare.
FOTO: YARA

YARA-SJEFER
FIKK SPARKEN
I et forsøk på å gjenvinne kontrollen over
situasjonen på den okkuperte farmen
Sebakwe i Zimbabwe, har fire av landets
ministere gått sammen om å gi ledelsen for
eier-selskapet Sable Chemicals sparken.
Ministerne begrunner oppsigelsene
med at ledelsen ikke har maktet å ordne
opp i en arbeidskonflikt på fabrikkene,
melder avisen Zimbabwe Independent.
Avisen later likevel til å tro at det er situasjonen med den okkuperte farmen som
egentlig ligger bak.
Det var i vår at en lokal gjeng okkuperte farmen, og dermed truet vanntilførselen til Sables fabrikker, som blant annet
produserer kunstgjødsel.
Sable er 12 prosent eid av norske
Yara, tidligere Norsk Hydro. Det norske
selskapet sier til NorWatch at de ikke
ønsker å involvere seg i den spente situasjonen i Zimbabwe.

Den norske importen av teak fra Burma ligger an til å bli rekordstor i 2004. Det viser
tall NorWatch har innhentet fra Statistisk
Sentralbyrå (SSB).
Allerede etter åtte måneder av 2004
har Norge importert burmateak for 5,9
millioner kroner. Det er klart mer enn i
hele fjor og nesten like mye som i hele
1997 – året da statsminister Kjell Magne
Bondevik på høsten kom med sin første
oppfordring om å boikotte Burma.
Miljøvernere mener at den tropiske
tresorten fra det brutale militærregimet
er sterkt overbeskattede, og det pekes på
at all profitt fra eksporten havner rett i
lommene på generalene.

Burma er nærmest enerådende
i verden på naturteak.
FOTO: DAVID STENERUD

BEKVEMMELIGHETSUTFLAGGINGEN MINKER
Ved inngangen til 2004 var det registrert
25,9 millioner dødvekttonn og 772 skip i
Norsk Internasjonalt Skipsregister, noe som
representerer en tilbakegang på 35 prosent
på tretten år.

David Stenerud

STOLT VERSTING-EIER

Det har blitt færre norske fiskefartøyer som seiler under
bekvemmelighetsflagg på den
sørlige halvkule.
FOTO: GREENPEACE

Norges rederiforbund frykter tap av
innflytelse som en følge av tonnasjenedgangen, særlig i forhold til FN-organisasjoner som Den internasjonale fagorganisasjonen (ILO) og Den internasjonale
maritime organisasjon (IMO).
Det er i dag spesielt europeiske registre i Isle og Man, Storbritannia og Tyskland som overstrømmes av norskeide
skip. I tillegg har hele cruise-flåten gått
til Bahamas.
– Men når det gjelder utflagging til
miniputtstater som Panama og Vanuatu
ser vi en svak nedgang, sier direktør i
Norges Rederiforbund Jørgen Vatne til
NorWatch.
Spesielt på nitti-tallet var det et etisk
problem at norske fiskebåter gikk under
mindre latin-amerikanske staters
bekvemmelighetsflagg. På den måten
kunne de fiske lovlig i områder og på
bestander som av internasjonale forvaltningsorganer hadde blitt vurdert som
overbeskattede.

Norske Stolt-Nielsen opplevde i september
en markant børsoppgang da det ble kjent
at selskapets oppdrettsdivisjon Stolt Sea
Farm fusjonerer med nederlandske Nutreco.
Samtidig settes miljø- og arbeidsforhold-imaget på prøve: Nutreco regnes
nemlig som selve «Verstingen» i internasjonal oppdrettsindustri: Selskapet er
blant annet bøtelagt for ulovlig bruk av
parasittbekjempende kjemikalier; det
beskyldes for å betale under minstelønn i
Chile; for overdreven bruk av antibiotika;
og for «alvorlig forurensende virksomhet» i alle land de opererer.
Det nye selskapet blir hetende Marine Harvest og blir verdens største oppdrettsselskap. Nutreco vil eie 75 prosent
av selskapet. Resten tilfaller Stolt-Nielsen. Selskapet vil drive oppdrett i Skottland, Irland, Canada, Japan, Australia,
Norge og Chile.

Kvartnorske Marine Harvest og
helnorske Cermaq (bildet) er
storeiere i chilensk oppdrettsindustri.
FOTO: DAVID STENERUD

Les mer på www.norwatch.no
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Ytring innenfra
Avstanden er stor, men likhetene er mange mellom tamangene i Nepal og
samene i Norge. Religionen, nomadelivet og historie er noe av det som binder

Klimaterrorister

de to urfolkene sammen. Jeg dro til Finnmark for å lære mer om samene.
tekst SANGEETA LAMA

Oss urfolk imellom
JEG TILHØRER TAMANG-FOLKET som lever i skyggen
av Himalaya-fjellene. De fleste tamangene er fattige bønder. Opprinnelig var tamangene nomader og fulgte den tibetanske Bon-religionen – hvor
sjamanismen er sentral. Tamangene er ett av

rundt hundre urfolk i Nepal. Folkegrupper med
dene. De spiste tørket yak og sauekjøtt på samme
eget språk og egen kultur. Majoriteten av
vis i Himalaya.
urfolkene bor i fattige avsidesliggende landsbyer
Mange av de yngre samene jeg møtte var mer
og analfabetisme er utbredt. De er sjelden reprebevisste sin samiske kultur enn sine foreldre og
sentert i parlamentet, byråkratiet, rettsvesenet
besteforeldre, som var tvunget til å undertrykke
eller media – eller i noen andre instanser der
sitt språk og sin kultur da de var unge. Joiking og
avgjørelser blir tatt. Selv hevder urfolkene at de
sjamanistisk chanting, for eksempel, var tideligeutgjør 70 prosent av den totale befolkningen i
re forbudt, men har nå blitt gjenopplivet av unge
landet. Myndighetene hevder at vi bare utgjør 37
samer.
prosent.
Det er gode veiforbindelser i Finnmark.
Da jeg leste om samene for første gang var det
Samiske hjem er moderne og velutstyrt, med kjøspennende å oppdage et urfolk som hadde holdt
leskap, vaskemaskiner, mikrobølgeovner, datafast ved språket og kulturen sin i et så utviklet
maskiner og sentraloppvarming. Samene spiser
land som Norge. Interessen min for samene ble
stort sett den samme maten som folk i ellers i
bare større da jeg oppdalandet, og det er heller ingen
get at de også var sjama«Samene er det sterkeste større forskjeller i prisene.
ner og nomader i fortiKjedebutikker som Rimi,
den, og at noen fremdeles urfolket jeg noen sinne har Rema, Coop, Mega, H&M og
praktiserer de gamle traDressmann finnes der som
disjonene. Tamangene og møtt, og de har en langt større alle andre steder. Kort sagt er
samene så ut til å ha en
det ingen store forskjeller
rekke lignende skikker og frihet og selvhevdelse enn mellom bylivet og livet i de
ritualer.
samiske landsbyene. Landstamangene i Nepal.
På samme måte som
bygda i Nepal, derimot, bærer
samene ble konvertert til
preg av årevis med forfall. De
kristendommen og fornorsket, har Tamang-folfleste har verken elektrisitet eller veiforbindelse.
ket og andre urfolk i Nepal blitt konvertert til
Folk spiser annerledes, enkel mat, og går med trabuddhismen eller hinduismen. Nå for tiden fordisjonelle, gammeldagse klær. De har liten tilsøker misjonærer å få urfolk i Nepal over til krisgang til utdannelse, helsevesen eller jobbmarketendommen. Mange tamanger og andre urfolk
det, og selv rent drikkevann er luksus. I tillegg
har konvertert. Nylig har bibelen blitt oversatt til
har ekstrem fattigdom, diskriminering og statlig
tamang og andre språk blant urbefolkningen i
brutalitet drevet mange av Nepals urfolkgrupper
Nepal. Misjonærene forteller dem at å praktisere
inn i den blodige konflikten som pågår mellom
sjamanisme, buddhisme og hinduisme er demoregjeringen og den maoistiske opprørsbevegelsen
nisk. Til tross for tamangfolkets tilpasning til
i landet.
Hindu-kulturen har de, i likhet med samefolket,
Samene sliter også med problemer som alkonektet å gi slipp på språket og kulturen sin, til
holisme og unge som flytter vekk fra de samiske
tross for at det blir ansett som primitivt og gamområdene. De har fortsatt et stykke å gå før de
melmodig. Begge folk måtte lide fordi de ønsket
når sine mål. Allikevel er de det sterkeste urfolket
å beholde sin identitet i stadig mer snevre og
jeg noen sinne har møtt, og de har en langt størintolerante samfunn. Ofte har tilgang til naturre frihet og selvhevdelse enn tamangene i Nepal.
ressursene vært en viktig del av kampen til begge
Samene demonstrerer at det er mulig å leve på
folkegruppene.
moderne vis samtidig som man beholder sitt traMin første erfaring med det samiske hverdisjonelle språk og kultur og at kulturelt mangdagsliv var en bærtur i Kautokeino. Vi samlet ved
fold beriker samfunnet, mens tvangstilpasning
til et bål, og Gunhild fant fram en gammel kjele
bare svekker det og legger frø for framtidlig konfor å koke kaffe. Hun hadde tatt med seg tørket
flikt. Verden ville vært et kjedelig sted om alle
reinsdyrkjøtt, og mens vi spiste gikk tankene
snakket det samme språket, spiste den samme
mine til de gamle tibetanske og nepalske nomamaten og levde på samme vis. ◆

ARILD HERMSTAD
daglig leder i
Framtiden i våre
hender.

Kveldsnytt 22. september: Flommen i Trøndelag rammer Hells
Angels og kommunen stiller ikke
opp for å redde motorsyklene til
MC-fantastene med tvilsomt rykte.
Vi zoomer videre, og får høre at
Naturkraft har tenkt å bygge gasskraftverk på Kårstø, i strid med all
økologisk fornuft.
At de økonomiske utsiktene for
prosjektet er magre har de tilsynelatende glemt. CO2-utslippene skal
ikke renses, i stedet satser de på å
kjøpe billige kvoter internasjonalt
som knapt vil bidra til å dempe
drivhuseffekten. Er det nå noen i
det hele tatt som tror at vi kommer
til å ta en vesentlig del av utslippsreduksjonene på hjemmebane i forhold til Kyoto-protokollen? Neppe.

Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender
Gaver gir skattefradrag

Testamentariske gaver

Gaver til Framtiden i våre hender fra kr
500 til kr 6.000 kan trekkes fra inntekten. FIVH innrapporterer gaver til skattemyndigheten og du får ditt skattefradrag automatisk.I den forbindelse kreves
fullt personnummer.
Konto nr 1602 58 50800

Ønsker du å tilgodese Framtiden i våre
hender med testamentariske gaver og
lurer på noe ta kontakt. Vår advokat
hjelper deg ved behov.

Ønsker du å støtte Framtiden i våre henders forskningsintitutt(FIFI) gjelder egne
regler. Her er det skattefradrag for alle
beløp fra kr 200 til kr 10.000. Beløp over
kr 10.000 kan ikke overstige 10% av
alminnelig inntekt.
FIFIs konto: 8200 01 22323

NorWatch
Ønsker du å øremerke din støtte til Norwatch benytt konto nr: 8200 01 57674
Du kan også bli NorWatch fadder, kr
100 pr måned, ta kontakt.
NB Også denne støtten gir skattefradrag
for beløp mellom kr 500 og kr 6.000.

Minnegaver og andre gaver
Mange ønsker at minnegaver, bryllupsgaver, bursdagsgaver etc skal gå til et
godt formål. Dersom du ønsker å støtte
FIVH på denne måten kan penger sendes til kontonummer under.
Konto: 1602 58 50800

Kontakt oss
Har du spørsmål, ta kontakt med FIVH
på telefon 22 03 31 50, spør etter
Øivind Løtveit eller Erling Onsøien.
E.post: fivh@fivh.no
Vi vil samtidig benytte anledningen til å
takke for alle gaver. Framtiden i våre
henders arbeid er basert på frivillig
støtte.

Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24g, 0177 Oslo
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Denne avtalen, som knapt nok
er en forsiktig start på å løse klimaproblemene, har Norge nå ingen
planer om å innfri. Kveldsnytt fortsetter, og i neste innslag får vi mer
innsikt i hva Naturkrafts utbyggingsiver vil skape av konsekvenser:
I skarp kontrast til bebartede MCtrøndere som fortviler over tilsølte
motorsykler, får vi bilder fra Haiti,
det fattigste landet på den vestlige
halvkule. Mer enn tre tusen mennesker er drept under orkanen
Jeannes herjinger, og avskogingen
på øya har bidratt til katastrofen.
Det har også fattigdommen gjort,
og mens norske drivhusofre reparerer motorsykler, lager haitianerne
massegraver.

Slik vil drivhuseffekten fortsette å ramme. Vesten teller penger og
ringer forsikringsselskapet, mens
de fattige teller sine døde. Og
pengegriskheten i Vesten er også
hovedgrunnen til at vi stadig
ønsker å slippe ut mer CO2. Naturkrafts beslutning om å sette i gang
bygging av gasskraftverk er en hån
mot de fattige i verden, og en provokasjon mot alle mennesker med
økologisk fornuft. Biskop Odd
Bondevik vil ha sivil ulydighet. Han
innser som oss, at bønnene fra fattige, orkanrammede i den tredje
verden ikke når frem til klimabøllene i Naturkraft. Da må det sterkere
lut til.

1967 987

finne sammen
fotoessay

Pelletskamin - enkelt, økonomisk og miljøvennlig!

«Finne sammen»-annonsene er 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.

Bo litt på småbruk?
Vi driver et småbruk omkring en times kjøring øst for Oslo. Her er det ro og fred, stor stjernehimmel, mye natur, sopp og bær, fint å padle kano, masse frisk luft.
Vi driver for det meste økologisk, har en liten flokk sauer, 15 høner, høyproduksjon til
eget bruk, litt kjøkkenhage, 2 hunder og 2 katter. Dette trives vi veldig godt med, men har
et ønske om å kunne reise bort noen ganger, og da trenger vi noen som kan bo her og
passe dyra og gården. Er det noen som kunne tenke seg å bo på landet en gang iblant, og
kunne påta seg å passe bruket for oss, mens vi er borte?
Ring 48 28 62 52

Trepellets er et 100%
rent naturprodukt

Calimax pelletskaminer leveres i tre
grunnmodeller som hver kan leveres i
flere forskjellige farger og utførelser
- deriblant kleberstein!

Trepellets er et 100% rent naturprodukt som er utpekt
som en energikilde for fremtiden. En pelletskamin gir
varme til en gunstig og stabil pris, samtidig som du
kan glede deg over at forbrenningen ikke bidrar til
drivhuseffekten. Kaminen er også meget enkel i bruk
- pellets mates automatisk inn i brennkammeret fra
et magasin på baksiden, og alt du trenger å gjøre er
å stille inn ønsket temperatur!

I FK butikker finner du flere modeller fra Calimax,
en av Europas ledende produsenter av pelletskaminer.
Det sikrer deg en kamin som er helt i tet når det
gjelder virknings-grad, lavt støynivå, tidløs design,
problemfri funksjon og lang levetid.

Einar Førde til minne

Takk

Einar Førde døde som kjent nylig. I nekrologene og tilbakeblikkene på hans liv er det en side som kanskje ikke
er kommet fram. Etter at han gikk av som Kringkastingssjef, og dermed fikk en ny frihet, kom han flere ganger
med kritiske kommentarer til forbrukersamfunnets utvikling. Det er en sjeldenhet blant politiske kommentatorer,
og særlig blant tidligere politikere. I Ap er det kanskje
bare Thorbjørn Berntsen av de kjente ekspolitikerne som
har våget å gjøre det samme offentlig.
Denne siden ved Førde gir enda en grunn til å
beundre ham – og til å savne ham.
Steinar Lem

Framtiden i våre
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Hva pokker betyr det om man tror på Lenin, Marx eller Mao, når
problemet nettopp nå er atombomben, den sure nedbøren eller
parfymehandleren Schlüter?
Anne Lovise Stevnhøy i Folkevett nr. 7/1986

1985

– Det blir bare mindre og mindre kommunikasjon i dette helvetet av et kommunikasjonssamfunn vi lever i. Derfor er den levende kulturen livsnødvendig for vårt samfunn. Og en levende
kultur er ikke bare bra film og bra teater, det er også det grønne
graset og den grønne jorda, samholdet og samtaler mennesker i
mellom.
Filmguru Petter Vennerød til Folkevett nr. 3/1985.

hender takker for gaver

1985

gitt til minne om Sissel

– Frihet er for oss en ide om det absolutte ansvar, ovenfor oss
selv, våre medmennesker, jorda, universet for den del. – Det er
ingen motsetning mellom frihet og solidaritet. For oss er det
absolutt et likhetstegn.
Svend Wam til Folkevett nr. 3/1985

Aanderaa Andersens
og Dagfrid Bolsøs,
som begge nylig har
gått bort.
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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
Redaktør-plaketen 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

Vi gir deg bedre råd

www.fk.no
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Norsk Glass- og MetallGjenvinning har ansvaret
for at all emballasje som kommer inn blir
behandlet som den verdifulle ressurs det er, og
omdannes til høyverdig råstoff for industrien.

Et av verdens
ledende anlegg
for gjenvinning
av glass- og
metallemballasje

ENKLERE FOR ALLE
Da Norsk Glass- og MetallGjenvinning gikk
sammen om å løse sorteringsproblemet fikk vi et
anlegg som separerer glass, stål og aluminium
fra hverandre. Noe lignende fantes ikke noe
annet sted i verden. Dette banebrytende arbeidet
førte til at forbrukerne nå kunne levere brukt
metallemballasje i de samme innsamlingsbeholdere hvor de allerede i mange år hadde
levert glass. Samtidig ble det lagt til rette for en
enklere håndtering og transportløsninger ute i
kommunene i og med at glass og metall kunne
håndteres sammen.
HURTIG SUKSESS
Store ressurser ble investert i informasjonskampanjer, særlig mot forbrukerne som skulle
læres opp til noe nytt. På utrolig kort tid, allerede
under lanseringskampanjen, begynte metallemballsjen å strømme inn sammen med glasset
til anlegget i Fredrikstad. Det vakte berettiget
oppsikt både ute og hjemme at man så raskt
klarte å få så stort gjennomslag for en ny idé.
VERDENS FØRSTE ANLEGG FOR
OPTISK FARGESORTERING AV GLASS
Norsk GlassGjenvinning kan igjen presentere
en verdensnyhet: Et anlegg for optisk fargesortering av glass. Sorteringen er så
nøyaktig at forskjellige nyanser av den
samme fargen sorteres fra hverandre
under fortløpende overvåkning på dataskjermer. Anlegget har en kapasitet på mer
enn 25 tonn glass i timen og har en fargerenhet på hele 99.8%! Det har allerede
vakt stor oppsikt internasjonalt at vi har
greid å fremstille glassråstoff med en så
stor renhetsgrad. Det åpner for mange nye
og spennende anvendelsesmuligheter.
FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING
Et aktivt samarbeide med industrien og landets
fremste forskningsmiljøer har ført til en rekke
nyskapende produkter de senere år– og vi vil
snart få se flere!

®

POB. 102 Økern, N-0509 Oslo, Norway
Tel.: +47 23 17 39 80 Fax: +47 23 17 39 99
www.glassgjenvinning.no

