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Kapitalisme på norsk
Fredsforhandlinger, raus bistand, verdikomité, verdensmestere i velferd og flinkest i den
internasjonale miljøklassen. Det er en viktig del av det norske selvbildet. Virkeligheten er
annerledes.
Norge står for rå kapitalisme. Norge utnytter og tramper på urfolk. Norge raserer
naturskog. Norge dumper lønninger. Norge nekter fagorganisering.
Norge investerer i atomvåpen, tobakk, barnearbeid og strør penger over korrupte
regimer.
Vi tjener oss søkkrike på politiske konflikter og krig som presser oljeprisene til værs.
Dette er også virkeligheten.
NorWatch er Framtidens i våre henders søkelys på norsk næringsliv i den tredje verden. I løpet av de siste 10 årene har NorWatch avdekket flere hundre tilfeller av norske
overgrep mot fattige arbeidere og miljøet i sør.
Men Norge dekker sin skam bak sitt humanistiske fikenblad. Det er sjelden denne
siden av norsk utenlandshandel og norske investeringer kommer fram. Derfor har vi
bestemt oss for å lage denne spesialutgaven av Folkevett med vekt på norsk kapitalisme
i sør.
Norske bedrifter er neppe verre enn andre. Men ikke mye bedre heller. Et slikt virkelighetsbilde forstyrrer den norske selvopplevelsen. Vi vil være annerledes. Vi er opplært
til å tro det og nærmest krenkes når vi beskyldes for rå utnyttelse. Det lyder nesten pornografisk å si at Norge er en rå kapitalist og brutal børsbaron.
Norske bedrifter i sør er verken slemme eller snille. De er aktører i en knallhard konkurranseøkonomi. Systemet kan forklare mye. Men ikke alt. Det finnes de som gjør en
bedre jobb enn andre, og som tar andre valg og gjør andre prioriteringer. Det er mulig
det også.
Denne utgaven av Folkevett er finansiert med støtte fra Norad. Kunstneren Rolf
Groven har spesialprodusert den sterke politiske forsiden til dette nummeret, og kalt bildet «NorWatch».
God lesning. Og forresten; God jul.

Arne Storrønningen
Ansvarlig redaktør

I den brasilianske delstaten
Espirito Santo fikk fire familier
på 25 personer hjem og avlinger rasert på ordre fra Aracruz i
midten av oktober. Aracruz’
advokat la frem falske bevis for
å få familiene kastet ut fra
deres egen eiendom.

«Arrogansen overfor småfolks liv og behov ser ut til å
være regelen og ikke unntaket i områdene hvor Erling
Lorentzens Aracruz har sine plantasjer.»

aktuelt

aktuelt
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ber, kunne han berette at Norge i tillegg til å gi utviklingshjelp direkte
til de frivillige organisasjoner i landet, nå også gjenåpner stat-til-statsamarbeidet med det øst-afrikanske
landet.
U-hjelpmidler vil fra nå av også
gå direkte til regjeringen, men med
den betingelse at det skal opprettes
en mekanisme som sikrer en god
forvalting av pengene.
Det er en vesentlig premiss.
Statsminister Kjell Magne Bondevik sa, ifølge nyhetsbyrået IPS,
under en antikorrupsjonskonferanse som ble holdt 12. og 13. oktober
at myndighetene i Kenya må vise
mer besluttsomhet, og igangsette
direkte tiltak mot korrupte politikere.

Kvinner i Turkana venter på mat fra nødhjelpsorganisasjoner under tørken i september. NORAD har hatt bistandsprosjekter gående i området over flere tiår.

Beklager bistandstabber i Kenya
Siden 1960-tallet har flere hundre millioner norske bistandskroner blitt skuslet vekk på svære, totalt mislykkede
utviklingsprosjekter i Nord-Kenya. Eller de har gått rett i
lommene til myndighetene.
tekst DAVID STENERUD og INGE H. GJERMUNDRØD

tar norske myndigheter ansvar for flere mislykkede
utviklingsprosjekter i Kenya fra 60tallet og helt frem til 90-tallet.
Fiskeriprosjekter har strandet fordi
opplæring i bruk av nye NORADintroduserte teknologier ikke ble
gitt. Forarbeidet har vært gjennomgående elendig. Et skogplantingsprosjekt mislyktes så voldsomt
at folk sliter ennå, mer enn 20 år
etter.
Nå kommer beklagelsen:
– I ettertid ser vi at det ikke ble
gjennomført skikkelige forstudier
til mye av det vi forsøkte å gjøre.
Lærdommen har nå sunket inn at vi
som kommer fra Europa eller
donorlandet ikke kan alt, men at
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det er mennesker lokalt som vet
best, sier Norges ambassadør til
Kenya, Kjell Harald Dalen, ifølge
avisen The Nation i Nairobi.
Naive
– Bare edle hensikter lå til grunn,
forsikrer Dalen.
– Men vi var nokså naive. Vi
introduserte Kenya for konsepter
som virket i Norge uten å se til hva
som ville virke lokalt, innrømmer
han ifølge The Nation.
Ambassadør Dalen presiserer i
ettertid overfor NorWatch at han
ikke har sagt «sorry», slik The Nation skriver, og at uttalelsene hadde
spesiell adresse til utviklingsprosjekter i Turkana-distriktet i Kenya

og ikke gjaldt norsk bistand i alminnelighet.
Plantet kratt
Et av de mislykkede utviklingsprosjektene i det omtalte Turkana-distriktet er skogplantingen som varte
frem til 1990, da Norge ble kastet ut
av Kenya. Prosjektet startet i 1980
og kostet til sammen 133 millioner
norske bistands-kroner.
Daværende hovedfagsstudent
Jørn Stave ved Universitetet i Oslo
kom tilbake fra feltarbeid i Turkana-distriktet i 1999, og kunne fortelle om flere, til dels svært alvorlige
ettervirkninger fra prosjektet.
– Prosopis-trærne som ble plantet over et område på 3000 hektar,
sprer seg og vokser seg til et tjukt
kratt. Faren er at prosopisen kan
komme til å hindre regenerering av
de viktige, tradisjonelle plantene,
rapporterte Stave.
Fryseanlegg i ruiner
Dessuten kom hovedfagsstudenten
tilbake med informasjon fra enkelte
lokale innbyggere og nomader i

området om at dyrene deres hadde
blitt syke eller dødd etter å ha spist
belger og blader fra prosopis-trær.
Det ble også sagt at ødeleggende
gresshoppesvermer som tidligere
fløy over og forbi området, nå tar
seg en mellomlanding på grunn av
prosopis-trærne.
Et kanskje enda mer graverende
eksempel finnes blant erfaringene
med fisket i Lake Turkana, hvor
NORAD grovt overvurderte størrelsen på bestandene. Millioner av
kroner ble kanalisert gjennom Norges bistandsbudsjett, men alt som
står tilbake i dag er veggene i et
digert fryseanlegg.
– Giverlandet skjønte nok for
lite av de lokale omgivelsene og prosjektet måtte reorganiseres i flere
etapper, oppsummerte Bjørn Hersoug ved Norges fiskerihøyskole
overfor forskning.no i oktober i år.
Samarbeid på én betingelse
Samtidig med at ambassadør Dalen
beklaget tidligere tiders synder
under sitt høflighetsbesøk til ordføreren i Kisumi i Kenya 28. okto-

Litt mindre korrupt i år
Kenya havnet i år på 131. plass i
Transparency Internasjonals korrupsjonsindeks med en poengsum
på 2,1 av 10 mulige. Landet havner
dermed i kategorien «land som har
et samfunnsproblem knyttet opp
mot korrupsjon. Med utbredt korrupsjon også i instanser som jobber
mot korrupsjon».
I fjor fikk Kenya bare 1,9 av 10
mulige poeng på indeksen, og var
dermed tillagt «et akutt korrupsjonsproblem».
Mwalimu Mati, som representerer Transparency Internasjonal i
Kenya, sier at selv om organisasjonens korrupsjonsindeks for 2004
viser en positiv utvikling for landet,
så gjenstår mye arbeid før roten til
korrupsjon er borte.
På lanseringen av indeksen i
Nairobi i oktober sa Mati han at de
positive resultatene ikke måtte bli
til en hvilepute i kampen mot korrupsjon.
Tillit
De diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kenya ble brutt da
opposisjonslederen Koigi Wa
Wamwere, som har levd i eksil i
Norge, ble arrestert i Kenya i 1990.
Først i 1994 gjenopptok landene
sine diplomatforbindelser, og først
i år er Kenya igjen et såkalt samarbeidsland for norsk bistand.
– Men vi må ha tillit til at pengene ikke ender opp i lommene til en
eller annen byråkrat eller politiker,
sier ambassadør Kjell Harald Dalen
til NorWatch. ◆

Leker gjemsel med
kontrollørene
Kinesiske leketøysfabrikker lurer innkjøpernes kontrollører, og skjuler forhold som sju
dagers arbeidsuke, manglende forsikring,
helseundersøkelser og sikkerhetsopplæring, underbetaling og farlig arbeidsmiljø.
Det kommer frem i en studie gjort av svenske Fair Trade Center og SwedWatch. Blant
fabrikkene organisasjonene har undersøkt
finnes leverandører til Brio,Toys R Us, Coop,
Åhléns og ICA, alle store aktører på leketøysmarkedet også i Norge.

Boikotter fagforeninger

Bujagali er gjenstand for stor
interesse fra kraftutbyggere.
FOTO: KJERSTI FINHOLT/FIVAS

Sparket minister vil ha
millioner

Kina er storprodusent av for
eksempel lekebiler.
FOTO: SWEDWATCH

I 2002 fikk Ugandas energiminister Richard
Kaijuka sparken fra stillingen som underdirektør i Verdensbanken. Ministeren ble
mistenkt for å ha mottatt 10.000 dollar i
bestikkelser fra det norske selskapet Veidekkes datterselskap Nor-Icil i den såkalte
Bujagali-saken. Kaijuka mener seg urettmessig hengt ut som korrupt og saksøker
nå den ugandiske stat for 4,6 millioner kroner, melder den ugandiske avisen New
Vision. Veidekke vant Bujagali-kontrakten,
verdt én milliard norske kroner, men trakk
seg fra prosjektet i kjølvannet av korrupsjonssaken.

Wal-Mart, Kodak, McDonalds, Kentucky
Fried Chicken og en rekke andre amerikanske virksomheter kritiseres i den kinesiske
avisen Legal Daily for ikke å tillate den statlige fagorganisasjonens foreninger i sine
butikker.
Nå vil fagorganisasjonen undersøke
hvor mange av de utenlandske selskapene
som har forsøkt å motarbeide lokale fagforeningsgrupper. Blant annet vil de gå
Wal-Mart etter sømmene. Den amerikanske dagligvaregiganten har 35 store handlesenter i Kina, men ikke en eneste av
disse har fagforening. Til sammen finnes
det omkring 735.000 private bedrifter i
Kina, og det er her den statlige fagorganisasjonen møter motstand.

McDonalds og amerikansk kultur
har spredd seg også til Kina.
FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Etikk-leder anmeldt
for underslag
Daglig leder i stiftelsen for rettferdig og
etisk handel, Max Havelaar, er politianmeldt av sitt eget styre for underslag av
anslagsvis én million kroner. Daglig leder
har erkjent økonomiske misligheter og er
suspendert, går det frem av en pressemelding fra stiftelsen.
– Dette skader Max Havelaars troverdighet og er ødeleggende for merkevaren, mener Hans Geelmuyden i Geelmuyden.Kiese. Medierådgiveren sier likevel til NorWatch at han kommer til å forsette å kjøpe Max Havelaar-kaffe.

Max Havelaar er mest kjent for
sin etiske kaffe.

Redder to millioner hektar
Amazonas

Hydro er tungt inne i blant annet
Angola.
FOTO: HYDRO

Ny oljeboom i Afrika
I løpet av de neste ti årene vil verdens største oljeselskaper pumpe mer enn 1,2 milliarder kroner inn i Vest og Sentral-Afrika.
Ifølge en fersk BBC-dokumentar er det ikke
overveiende sannsynlig at disse pengene vil
komme den jevne afrikaner til gode. BBC
har foretatt en gjennomgang av tidligere
erfaringer, og blant annet funnet at fire tiår
med oljeproduksjon i Nigeria og Gabon
ikke har gjort befolkningen rikere. Det ser
heller ikke lovende ut i miniputtstaten Sao
Tome og Principe eller lutfattige Chad. Olje
har altfor ofte avstedkommet konflikt og
korrupsjon i stedet for økonomisk utvikling,
konkluderer BBC.

Den brasilianske regjeringen har vedtatt å
verne to millioner hektar (20 millioner mål)
regnskog i delstaten Para nordøst i landet.
Det planlegges to store nasjonalparker i
området, og prosjektet har fått navnet
Verde Para Sempre Extractive Reserve.
Avgjørelsen betyr at hogstindustri og kjøttfebønder som har hugget regnskog ulovlig
i området i årevis, nå blir utestengt, skriver
Greenpeace. Lokale bønder får anledning
til å drive bærekraftig skog- og jordbruk i
området.

Et regnskogområde på størrelse
med den danske øya Jylland skal
vernes i Amazonas.
FOTO: GREENPEACE
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tema norsk næringsliv
Norge investerer i fisk, olje, industri,
skogbruk, shipping og mye mer over
hele verden i stadig større målestokk.
Dette kartet er utarbeidet på basis av
Statistisk sentralbyrås «Direkteinvesteringer i utlandet. 1998-2001. Geografisk fordeling», som er den mest
oppdaterte statistikken over utviklingen i norske investeringer i utlandet. Kartet angir totaltall for norske
investeringer i 2001, og pilene indikerer økningen i prosent i løpet av
de, til da, siste fire årene.

«Norske investeringer
i utlandet har blitt åtte-

illustrasjon: bjarne henning kvåle

doblet på åtte år!»
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formidabelt. For fem år siden passerte
utenlandsbeholdningen én billion, i forfjor passerte den to. Milliardene ruller
inn. Hvem taper når Norge trer inn i
rollen som global storinvestor?
tekst DAVID STENERUD

UNDER KOLONITIDEN var ikke Norge
engang en egen nasjonalstat. I dag,
når verden globaliseres i en ny bølge,
på en ny måte, skyter norske utenlandsinvesteringer i taket – vi akter
ikke å havne i bakevja en gang til.
Mens England, Spania, Portugal,
Frankrike og alle de andre tappet
land i Afrika, Asia og Latin-Amerika
for penger og ressurser på seksten,
sytten- og attenhundretallet var lille
Danmark avspist med miniputtkolonien Trankebar i India – og

lange, karrige Norge på Den skandinaviske halvøy.
Evighet siden 1980
145 år etter at kolonien Ostindien
ble avgitt og danskene – og nordmennene – reiste hjem igjen, var
Norge som selvstendig stat 75 år
gammel. Nordmennene satt trygt
plasserte i sine vinterisolerte hus,
med sine oljepenger og sine Volvoer.
Vi skrev 1980.
Det året hadde vi så vidt over 82

milliarder kroner utestående i
resten av verden. Det er bare et
knapt kvart århundre siden, men
det kunne like gjerne vært en annen
tidsalder:
I dag har nemlig beholdningen
av norsk kapital i utlandet økt til
astronomiske 2 billioner kroner.
To tusen milliarder, altså.
2.000.000.000.000 kroner.
Norge er blitt en globaliseringsmakt.

Skrekkeksempler
Globaliseringsmotstandere har hele
veien, og gang på gang, vist til
skrekkeksempler på følgene av et
verdensmarked i fri flyt på vestmaktenes premisser; fra svart hav
utenfor Chile og Peru tidlig på nittitallet, via en ruinert økonomi i
Mongolia noen år senere, til dagens
dødelige matkrise i Malawi, for å
nevne noe.

▲

NOK
i utlandet

Norske investeringer i utlandet øker

Globalisering
En vanlig definisjon på globalisering er en stadig mer sammenvevd
verden, der nasjonale grenser er i
ferd med å bli overskredet eller
visket ut. Produksjon og handel
kobles stadig tettere sammen.
I den globale økonomien er det
økt fortjeneste gjennom reduserte
lønns- og produksjonskostnader
som er den grunnleggende drivkraften. De viktigste og mektigste drivende kreftene i denne utviklingen
er Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF), USA og
EU. Et gjennomgående mantra er at
utviklingsland må privatisere økonomien, åpne for fri konkurranse
og fjerne tollmurene. På den måten
vil tredjeverden-statene inngå som
del av den globale økonomien, og
etter hvert opphøre å være utviklingsland, lyder argumentasjonen.
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tema norsk næringsliv
Likevel blir kreftene som driver
globaliseringen fremover stadig
sterkere.
Grunnen til det er trolig ikke en
erkjennelse blant de fattige om at
globaliseringen er løsningen på
deres problemer på lang sikt, slik for
eksempel Verdensbanken hevder.
Det er mer nærliggende at utviklingen i retning global økonomi har
å gjøre med at den er til beste for de
rike på kort sikt. Og her sitter de
rike landene, med sine finansinstitusjoner, med bukta og begge endene: De fattige tilbys å låne penger
mot at de åpner døren for vestlige
selskaper og fjerner restriksjoner på
utenlandsk kapital.
USA, EU og det rike Sørøst-Asia
har alle mye å tjene på billig arbeidskraft i fattige land, og på tilgang til
billige naturressurser i de samme
landene. Det har også Norge.

kroner – og det gjelder bare fra eierposter som er større enn ti prosent.
Vi har altså god grunn til å gni
oss litt i hendene og smile. Men så
kan det hende grinet stivner en
smule, for det smiles fortsatt langt
mindre i andre enden.

gaven av Folkevett kan du lese om
kongesvoger Erling Lorentzens
eukalyptus-plantasjer i delstaten
Espirito Santo i Brasil. Heller ikke
her har lokalbefolkningen mye å
smile over. Den norsk-gründede cellulosegiganten Aracruz stjeler fremdeles land og hjem fra folk.

Utbytting
NorWatch har siden starten høsten Oljefondet
1995 vist hvordan norske invester- Avkastningen fra oljefondets
inger i utlandet har innebåret aksjeinvesteringer er ikke med i talltvangsflytting, utbytting, fagforen- materialet fra SSB. Men vi tjener
ingsnekt, underbetaling, ulovlig trolig enda mer på disse investeringovertidsarbeid, uttømming av ene enn på de såkalte direkteinvesteringene.
naturressurser og
miljøødeleggelser.
«Globaliseringsmot- Fondet, som nylig
skal ha passert en
Våre journalistpapirverdi på 1000er har reist jorden
standere har hele
milliarder kroner,
rundt:
veien, og gang på
hadde
ifølge
Det var ingen
Norges Bank en
som smilte i begravgang, vist til skrekk- kapitalavkastning
elsen til de drepte
demonstrantene
eksempler på følgene på 25 milliarder
Tar ut milliarder
kroner bare i løpet
mot Norsk Hydros
I 2003, året etter at den samlede bauxitt-prosjekt
av et verdensmarked i av de første åtte
beholdningen av norsk kapital i Utkal i India.
månedene i år.
utlandet passerte 2 billioner kroner,
Det er gode
Heller
ikke fri flyt på vestmaktenes
investerte vi ytterligere 314 mil- blant de lutfattige
nyheter for oss.
premisser»
liarder kroner i Amerika, Europa, leilendingene på
Men det spørs om
Asia, Afrika og Oseania. Økningen tobakksplantasjene
faren til seks år
er formidabel: Norske investeringer i Malawi stod latteren i taket. Eller gamle Lamiya Ali i Irak deler gleden.
i utlandet har blitt åttedoblet på blant nomadene som må gå slalåm Datteren ble drept da en av klaseåtte år, viser tall fra Statistisk Sen- mellom miner på Hydros lete- bombe-produsenten General Dynatralbyrå.
boringsfelt i den iranske ørkenen. mics’ gule, flaskelignende små
Og investeringene bærer frukter. Eller, for den saks skyld, i de slitne bomblets gikk av mens hun lekte
I 2001, som er det siste året SSB har ansiktene til ung-gamle baltiske utenfor husert sitt i april i fjor. Oljeresultatstall for, var avkastningen kvinner 11 timer ut i skiftet på fondet har investert 160 millioner
på norske investeringsposter i sel- Rimi-butikkene i Litauen.
kroner i General Dynamics.
skaper i utlandet over 22 milliarder
Glade er nok heller ikke sørLengre bak i denne spesialutsudaneserne som så sine slektninger bli drept, sine hjem rasert, landsbyer ødelagt og matlagre plyndret,
da regjerningstyrker skulle rydde vei
for oljeselskapet Talisman Energy.
Oljefondet har passert 84 millioner
kroner i den kanadiske oljegiganten.
Bumesiske Ka Hsaw
Wa ofrer sannsynligvis
heller ikke den norske «Norsk politikk er blitt ganske rå.»
velstanden noen varm Professor Andreas Falkenberg ved Høgskolen i Agder
tanke. Gutten ble på slutten av nitti-tallet vitne til
det ytterste av grusomhet i skogs- lioner kroner i Unocal, samt nesten
området hvor junta-soldater ryddet tre milliarder i selskapets gassunna trær og folk for å lage vei for partner i Burma, franske Total.
det amerikanske selskapet Unocals
gassrørledning. Først snublet han – Finansierer korrupte regimer
over en eldre kvinne. Hun var drept, Enten det gjelder norske porteføljeAldri har vi investert så mye i utlandet som nå. Bildet viser et lite utvalg steder
med en gren stukket opp i skjeden. investeringer som gjennom oljeNorWatch har besøkt i løpet av de ni siste årene. Øverst fra venstre: Yangon i
Deretter ble han vitne til at en yngre fondet, eller norske direkteBurma, Mindoro i Filippinene, Lilongwe i Malawi, Vilnius i Litauen, Karachi i
gravid kvinne ble myrdet ved at sol- investeringer i utlandet; eksemplene
Pakistan, Trinidad og Tobago, Coronel i Chile, Manila i Filippinene og Espirito
datene skar ut fosteret hun bar på. på etiske overtramp er mange.
Santo i Brasil.
FOTO: NORWATCH
– Har norsk næringsliv i utlandet
Oljefondet har investert 134 mil10
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✝
Indiske landsbyboere
kremerer ofrene etter
«massakren i Maikanch».
Tre motstandere av
Norsk Hydros bauxittprosjekt Utkal Alumina
ble skutt og drept under
en demonstrasjon 16.
desember 2000.
FOTO: TARJEI LEERSALVESEN, NORWATCH

måttet bli råere for å komme såpass på
banen i den globale økonomien som det
nå har gjort?
– Norske selskaper har vært nødt
til å bli større enn de var før for å
kunne konkurrere ute, men jeg vet
ikke om de har blitt råere. Norsk
politikk er blitt ganske rå, sier professor Andreas Falkenberg ved Høgskolen i Agder til NorWatch. Professoren har gjennom en årrekke jobbet med spørsmål knyttet til etikk
og norsk næringsliv ute.
– Demokratier finansierer kleptokratier (korrupte regimer, red. anm.)

gjennom kjøp av råvarer som olje og
diamanter, utdyper Falkenberg.
– Se på Angola, hvor pengene
som et gjennomkorrupt styre får fra
internasjonale oljeselskaper, deriblant Hydro og Statoil, gjør at de
slipper å være avhengig av egen
befolkning for å holde på makten.
Angolas befolkning er blant de fattigste i verden.
Norwatch har også tidligere satt
søkelyset på norsk oljevirksomhet i
korrupte regimer som Iran, Nigeria,
Aserbajdsjan og Venezuela.
Andreas Falkenberg mener situ-

asjonen ofte er dobbelt ille for
befolkningen i disse landene.
– I Angola er 85 prosent av
befolkningen bønder. Subsidier og
handelsbarrierer i Europa og USA,
og Norge, gjør at angolanske bønder møter urettferdig konkurranse
hjemme og barrierer hos oss når de
ønsker å eksportere, avslutter professoren.
Det kunne vært oss. Men på
hundre år har Norge har gått fra
uselvstendighet og fattigdom til å
bli en av verdens aller rikeste nasjoner. Etter hvert har vi også blitt til

en betydelig internasjonal økonomisk makt.
Verden har blitt en markedsplass, som også norske kapitalkrefter har lært seg å utnytte. Markedslovene er de nye naturlovene. Men
store deler av verdens befolkning er
akkurat like fattige som før. Eller
fattigere. ◆
Noen kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB),
burmalibrary.org, Norges Bank, trankebar.net, Associated Press (AP), kanadisk
UD, Greenpeace, Andreas Falkenberg, BusinessWorld, serviceforall.org, Tore Linné
Eriksen.
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kommentar
«LOs fraser om internasjonal solidaritet er like støtende

hvem • hva • hvor

som statsministerens antimaterialisme-retorikk.»

opptatt av sine ansatte, men også av
arbeidsløse, folk uten bolig og
helsetjenester, altså de virkelig fattige i verden.

illustrasjon: bjarne henning kvåle

Steinar Lem er
informasjonsrådgiver
i Framtiden i våre
hender.

Globaliseringskritikk
– og liksomkritikk
DEN GLOBALISERINGSKRITISKE beveg-

elsen har mange ansikter: Jordløse
brasilianere, arbeidsløse indere,
urbefolkningsgrupper som fortrenges. Bevegelsen tar med seg
gamle og ny marxister, inkludert
stalinister, det fins religiøse fraksjoner, smågrupper som kjemper
for eller imot en sak, og den ledsages dessverre av steinkastende
ungdommer fulle av privat hat.
Skal vi tro rapportene fra de
store samlingene i Brasil og India er
12
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bevegelsen i sør sterk, sterkere enn
mediene gir inntrykk av. Dette er en
bevegelse som representerer håp,
den er en dyp sosial prosess for forandring – mot endeløst økte forskjeller mellom land og innad i
land, mot kapitalmakt, fjernstyring
og raske, ukontrollerte forandringer. Det er en bevegelse for beskyttelse av lokalsamfunn som trues av frihandel og kapitalisering av deres
natur- og ressursgrunnlag.
Antiglobaliseringsbevegelsen i

nord har ikke samme dynamikk
Norske Attac mister medlemmer i
strie strømmer, og det har vært lite
å høre fra Erik Dammanns Forum
for systemdebatt. Kanskje er det et
hovedproblem at Attac fort fikk en
tung representasjon av tradisjonelle venstreaktører: Fagforeningsmennesker, folk fra SV og RV. Nå,
høyresiden strømmer vel ikke til en
organisasjon som skal bekjempe
høyresidens globalisering?
Men fagbevegelsen har allerede

sine foreninger. SV og RV fins.
Deres solidaritet med sør er ikke
åpenbar. Hvis fagbevegelsen og tilhørende politiske retninger ser økt
velferd for norske arbeidere – lønnsmottagere flest? – som sitt hovedanliggende, stanser solidariteten
ved bankkontoen.
Den indiske kvinne- og miljøaktivisten Meena Menon sier til Klassekampen at fagforeningene i nord
må tenke på nye måter – de må se
seg som sosiale bevegelser, ikke bare

Det er mye å be om.
Attac legger for tiden vekt på å bekjempe privatisering i Norge, og å
forsvare offentlige arbeidsplasser
her. Man mener å kjempe mot
samme fiende som jordløse i Brasil:
Nyliberalismen en uhemmet markedsideologi. Men hvis norske
arbeidere, ansatte, alle og en, insisterer på økt lønn hvert år og alltid –
nei, ikke til fattige i u-land, men seg
selv – skal det bli en tung pedagogisk oppgave å forklare oss etter
at den nyliberale æra plutselig er
over at nå er tiden kommet til å
dele. Nå betyr solidaritet ikke økt,
men redusert lønn.
Er målet mer til oss rike, er nyliberalismen et overlegent system –
ennå noen år.
Fagbevegelsen i Norge vil ha
gasskraft – uansett klimaeffekt.
Ynge Hågensen sa om forslaget til
statsbudsjett for 2005 at å ta penger fra de fattige i Norge for å øke
bistanden ikke er solidaritet. LO
har andre ting å bruke oljepengene
til. Og jo, LO har – som NHO – sine
prosjekter i sør. Men kursen er stø.
Og LOs fraser om internasjonal
solidaritet er like støtende som
statsministerens antimaterialismeretorikk.
Den tidligere, mangeårige RVlederen Aksel Nærstad er informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet,
og sentral i Attac. Han synes mer
opptatt av å bekjempe kapitalismen, slik han alltid har gjort, enn å
informere om Utviklingsfondets
strålende modell for utvikling
nedenfra. Utviklingsfondet, Natur
og Ungdom og bondeorganisasjonene er imot frihandel på mat. Det
har de gode argumenter for. De er
også for ethvert lands rett til å subsidiere egen matproduksjon.
Da er vi på interessetenkningens
område, i dette tilfelles norsk jordbruks. Om import av mat er solidaritet eller antisolidaritet, kan ikke
avgjøres prinsipielt, men i hvert

enkelt tilfelle. Guatemala kan ikke
spise opp all honningen sin selv.
Kjøtt og korn fra Afrika er derimot
et svært tvilsomt solidaritetsprosjekt. Norsk jordbruks interesser er
ikke automatisk de fattiges.
Man kan ikke forlange av interesseorganisasjoner at de setter sine
interesser til side ved konflikt. Men
det svekker troverdigheten til den
norske globaliseringskritiske bevegelsen når egeninteresser rett som
det er fremmes under solidaritetsflagg, sjelden av dårlig vilje, heller
helt refleksivt. Globaliseringskritikken er avhengig av åpenhet, nytenkning og fri diskusjon, ikke forhåndsvedtatte svar.
Drømmen om en ny verden
fenger mer blant fattige enn rike.
Ikke alle i FIVH ville gledet seg hvis
lønna sank og prisene på kjøtt og
energi steg, og penger ble kanalisert
til fattige mennesker. Det er tiltalende å flagge med en høy moral
som ikke settes på prøve. Men skal
forandringskreftene i nord vitalisers, må noen gamle sannheter fastholdes: Det er ikke nok til at alle
skal få mer, Trygve Hegnar og overklassen i USA unntatt. Solidaritet
må bety vilje til å dele, og iallfall til å
redusere eget overforbruk, så andre
kan øke sitt. Det er ikke de få styrtrike som spiser mesteparten av kjøttet og står bak mesteparten av flyreisene i Norge. Det fins ikke noe
nytt, magisk, antiliberalt økonomisk system som får selve jordkloden til å vokse.
Attac må si dette. Mange andre
også.
Og det er urealistisk å starte med
fagbevegelsen, slik Meena Menon
ønsker. Forandringene vil tvinges
fram gjennom andre grupper.
Feministene, som nå mest er opptatt av skjønnhetspresset og styreverv, flere av de politiske ungdomsorganisasjonene, akademikerne
som tier. Kanskje kommer det nye
bevegelser og strømminger for forandring?
Det kommer nye bevegelser og
strømminger for forandring. ◆

av
Steinar Lem

Kong Frederic den fjortende uttaler seg
Lederen i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, er kritisk til plasseringen av tre vindmølleprosjekter. Det får Frederic Hauge i Bellona til å uttale
at «Dette er holdninger jeg helst ikke vil se i miljøbevegelsen… Jeg mener
han bør kastes». Og ettersom lederen av Naturvernforbundet, Miljøvernministeren i Norge og Biskopen av Roma alle selvsagt rapporterer direkte
til Frederic Hauge, må nok Naturvernforbundet seg om etter en ny leder.
«Miljøbevegelsen – det er meg.»

Miljøvernminister med hjertesak og rett rygg
Da en gruppe miljøorganisasjoner åpnet sine nye lokaler i Oslo i høst,
undertegnet miljøvernminister Knut Arild Hareide en erklæring om at
«Vern av det biologiske mangfoldet er min hjertesak». Det fins bilder der
statsråden kan beskues krumbøyd mens han signerer.
Litt senere ga den samme ministeren tillatelse til felling av enda en
ulv i Østerdalen – mot Direktoratet for Naturverns anbefaling. Det fins
som kjent syv, åtte ulver i Norge ennå.
For å gjøre en god jobb, trenger en statsråd tre ting: Rak rygg, hjertesaker, og evnen til å avgi falsk underskrift.

Hareide 2
«Vi må passe på ikke å øke utslippene for mye, for da får vi klimaendringer».
En offensiv miljøvernminister informerer det norske folk på «Først og sist».

LO uttaler seg om solidaritet
Tidligere LO-leder Yngve Hågensen kommenterte på P2 utkastet til statsbudsjett for 2005 slik: «Økt bistand på bekostning av de fattigste i Norge
er ikke solidaritet».
For går bistanden opp, blir pengene selvsagt tatt direkte fra LO-medlemmer.
Men å ta penger fra de fattigste i verden, det være seg ved å kutte i
det norske bistandsbudsjettet eller i form av synkende råvarepriser eller
tilbakebetaling av illegitim u-landsgjeld – det kan vi virkelig kalle solidaritet.

Egentlig biskop
Tjener biskopene for mye? Odd Bondevik svarer på det spørsmålet ved å
si: «Egentlig mener jeg at vi bør gå ned i lønn». Etter ordet «egentlig» er
det som kjent skjult et «ikke». «Egentlig er jeg glad i henne». «Egentlig
mener jeg at forbruket i Norge er for høyt».

Egentlig udogmatisk.
«Det har alltid preget Askildsen, som forfatter og menneske, å være udogmatisk».
Forfatteren Johnny Halberg i en ikke helt velformulert setning i
Klassekampen – om Kjell Askildsen, et av støttepunktene på 70-tallet for
marxismen-leninismen og Mao Tse Tungs tenkning i Norge.
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tema grønn ørken
Folk i Espirto
Santo fratas
fremdeles sine
hjem for å gi
plass til Erling
Lorentzens
eukalyptus.

Det knaser av glass og knust murstein
under føttene. Umodne bananer og
maniokplanter ligger spredt utover en
ødelagt åker. Militærpolitiet har ryddet
området ti dager tidligere på vegne av
cellulosegiganten Aracruz. Vi er ikke på
Gaza-stripen, men i Erling Lorentzens
Brasil.

Det store fabrikkanlegget til Aracruz
Celulose i Espirito
Santo er anlagt på
de raserte restene
av indianerlandsbyen Macacos.
Indianerne ble
brutalt kastet ut
fra sitt territorium
for å gi plass til
Aracruz.

14
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av tømmer. De satte opp telt, tok noen bilder
og forsvant. Vi skjønte ingenting.
Advokaten til Aracruz brukte bildene for
å få en legal rydding av området. Beboerne
ble anklaget for å drive ulovlig hogst på selskapets eiendom.
– Aracruz hadde laget en ny oversikt over
sine landområder og registrert det i kommunen. I planen var dette området innlemmet
som del av Aracruz’ «reservat for naturskog».
Deretter utførte de sin velorganiserte plan
for å få oss vekk, forteller Gilberto.
Han viser oss rundt på eiendommen.
Rester av en seng flyter i en dam. Folk har
flyktet hals over hode uten å få med seg tingene sine.

▲

tekst PIA A. GAARDER foto KRISTIN FAGERLID

Den raserte eiendommen ligger ikke langt
fra kystbyen Barra do Riacho i delstaten
Espirito Santo. Verdens største produsent av
kortfibret cellulose, Aracruz Celulose, er bare
noen få kilometer unna. Fire familier på 25
personer, barn og voksne, hadde sitt hjem og
levebrød her.
Eieren heter Wilson og hadde et skjøte på
jordstykket. Men det hjalp lite da militærpolitiet dukket opp sammen med vaktselskapet
Visel og firmaet Plantar som begge arbeider
for Aracruz. De enkle husene ble smadret og
avlingen ødelagt.
En av de tidligere beboerne, Gilberto Jesus
Ferreira, kan fortelle en dramatisk historie:
– Aracruz’ folk kom med en lastebil full

Prinsessen

og halve regnskogen
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tema grønn ørken
Quilomboene er etterkommere etter
de afrikanske slavene. Maria er over
åtti år og husker godt den lokale
lederen Pelé som på 70-tallet arbeidet
for Aracruz. Han lurte tusenvis av
fattige quilombos til å forlate området og flytte inn til byene. De endte
alle i slummen.

Quilomboen Jorge Blandino tømmer
en jordovn for trekull. Aracruz har
nylig nedlagt et forbud mot sanking
av rest-veden som ligger igjen etter
hogsten. Tusenvis av fattige familier
har dette som eneste inntekt. De selger veden til trekullbrenning, eller de
brenner selv slik Jorge gjør.

Hittil har
selskapet
bare motvillig tolerert
at fattige
mennesker
henter restveden, mens
de har gitt
bort sankeretten til
profesjonelle
firmaer.
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plass til noen små spinkle planter.
Det dreier seg om «naturskogen»
som Aracruz’ folk allerede har plantet. Brasilianske jordeiere er nemlig
pålagt å ha 20 prosent naturskog på
sine eiendommer, og i dette tilfellet
har Aracruz tydeligvis løst pålegget
på sin helt spesielle måte.
Ingen trygghet
Historien om hvordan lokalbefolkningen kastes ut av sine hjem –
med eller uten loven i hånd, for å tilfredsstille Aracruz’ behov for ny
jord, finnes i mange variasjoner. Det
enestående i denne episoden er ikke
hvordan militærpoliti og rettsvesen
brukes av Aracruz, men at dommeren ombestemte seg: Aracruz er
for første gang dømt til å gjenreise
hus og eiendom.
For i Vila Valério nord i delstaten hører vi om at nye familier har
mistet alt for å gi plass til Aracruz’
eukalyptusplantasjer. Selv om familiene har bodd på områdene aldri så
lenge, er det ingen bønn dersom
papirene ikke er i orden. Og selv da
er fattige mennesker ikke trygge.
Historien gjentar seg. Slik har
det vært i 37 år.
Da Aracruz startet å plante
eukalyptus til celluloseproduksjon
i 1967, ble prosjektet politisk spon-

set av det daværende militærdiktaturet. Aracruz fikk så å si frie hender
til å etablere seg i områdene til de
folkegruppene som den gang hadde
minst rettsvern, indianerne som alltid har vært der og quilombosene
som er etterkommere etter afrikanske slaver.
Folkegrupper som hadde trukket seg langt inn i skogen og overlevd i samfunnets periferi, befant
seg plutselig på områder som var
attraktive for eukalyptus.
Indianere
Det første Aracruz gjorde var å ødelegge den atlantiske regnskogen
hvor indianerne levde. Indianerne
ble kastet ut av sine landsbyer,
tvangsflyttet og mange ble drevet på
flukt. Ifølge det statlige indianerdirektoratet, Funai, hadde Tupinikim-indianerne 40 landsbyer i området da Aracruz kom. I dag er det
fire igjen. Selve fabrikkanlegget til
Aracruz ligger på restene av
Tupinikim-landsbyen Macacos.
Tupinikim-stammen på i alt
1.700 personer finnes i dag bare i
Espirito Santo, og er de siste etterkommerne etter indianerne som
portugiserne møtte da de gikk i
land for første gang i Sør-Amerika.
Tross den lange kontakten med

inntrengerne og deres kultur, har
indianerne klart å opprettholde sin
egen identitet og kulturtradisjon.
Sammen med den lille Guaranistammen på 300 individer, lever de i
dag i et trangt reservat som utgjør
en brøkdel av området de levde i før
Aracruz kom.
For første gang siden «oppdagelsen» av Amerika er indianerbefolkningen i ferd med å vokse. Den gang
regner man med at indianerne var
fem millioner. Etter 570 år med forfølgelser var tallet på 70-tallet nede
i 170.000.
I dagens Brasil finnes det
350.000 urinnvånere som bor i tradisjonelle landsbyer og en halv million i byene. Det finnes 230 ulike
indianerstammer som snakker 185
forskjellige språk, og fortsatt oppdages det nye stammer i perifere
utkantområder.
Også de to indianerstammene i
Espirito Santo har vokst de siste
årene, og de omfatter nå til sammen
2000 personer fordelt på 454 familier. Men hva mener de om Aracruz?
Lik en ulv
– Aracruz er et stort selskap. Det gir
arbeid, og eksporten skaffer store
inntekter. Men konsekvensene av
Aracruz’ tilstedeværelse her er så

store at det er vanskelig å finne ord
for det. Aracruz er lik en ulv. Overalt
hvor selskapet kommer, vil det spise
opp alt, sier indianerkvinnen Deusdéia.
Deusdéia leder kvinneorganisa- byen sitt navn, sier Deusdéia trist.
sjonen Comil som samler urinnvånFor å rydde plass til eukalyptuserkvinner i de syv indianerlandsbye- plantasjene ble naturskogen rasert
ne som er igjen i Espirito Santo. Vi med kjedesager spent mellom store
møter henne i Tipinikim-landsbyen skogsmaskiner som sagde ned alt
Pau Brasil som ligger bare tre kilo- på sin vei.
meter unna Aracruz’ fabrikkanlegg.
Hun er gift med en Tupinikim-indi- Quilombos
aner. Hennes mor var en av de få For om Aracruz i dag rammer fatgjenlevende fra Botocudo-stammen tige mennesker uten spesiell etnisk
som var den mest forfulgte stam- tilhørighet, var de første ofrene
men i Brasil. Selv ble hun født for 45 primært indianere og afrobrasilår siden i en leir som ble opprettet ianere. Pedro fra Vila Nova nord i
for å beskytte de siste gjenlevende i Espirito Santo er av afrobrasiliansk
opprinnelse
og
Botocudo-stammen
fra å bli drept. Tåre- «En dag kom Aracruz kommer fra en
quilombo-familie:
ne bare renner mens
og ødela avlingene
– En dag kom
Deusdéia forteller.
Aracruz og ødela
– Nøyaktig det
våre.»
avlingene våre. De
samme gjorde de
rev ned skogen og
med våre landsbyer,
sier Deusdéia når hun får høre om plantet eukalyptus overalt, forteller
den raserte eiendommen ikke langt Pedro. I motsetning til mange andre
hadde faren et dokument på at jorunna.
– De kom med store biler med den tilhørte ham. Familien kjempet
jernkjeder og rev opp livsgrunnlaget som besatt, og Aracruz ble nødt til å
vårt, skogen. Selv treet Paubrasil er gi dem et annet jordstykke i erstatforsvunnet. Vi kan ikke lenger vise ning.
Quilombosene nedstammer fra
barna våre treet som har gitt lands-

rømte og frigitte slaver, og har
beholdt en egen kultur som viser
seg i byggeskikk, religion, kollektive
tradisjoner og høytider. Før Aracruz
kom, bodde det rundt 50.000 quilomboer i området. I dag er det bare
6000 igjen. Av de opprinnelige 40
quilombo-fellesskapene har 6 overlevd. Nesten nitti prosent av innbyggerne ble med andre ord tvunget eller lurt til å flytte. Alle endte opp
i slumstrøkene – de beryktede «favelaene» – utenfor storbyene.
– Da Aracuz invaderte området
med sitt store prosjekt, skjedde det
uten planlegging og førte til en total
ødeleggelse av alt vi hadde. På
begynnelsen av 70-tallet var befolkningen her ikke vant til penger, og
mange fikk en liten sum fra Aracruz. Først etterpå skjønte de at det
bare dreide seg om småpenger. Nitti
prosent var jo analfabeter. Aracruz
brukte også en lokal leder som overtalte mange til å reise inn til byen
hvor livet ble sagt å være mye bedre
og barna skulle få gå på skole. Men
det var en løgn, forteller Chapoca,
en kjent quilombo-leder.

▲
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Sint dommer
Men saken har fått en uventet vending:
– For få dager siden fikk vi medhold i retten. Dommeren skjønte at
Aracruz hadde arrangert okkupasjonen. Nå er Aracruz dømt til å gi
oss jorda tilbake og innen 10 dager
gjenopprette alt slik det var før ødeleggelsene. De vil få en høy bot for
hver dag de går ut over denne tiden,
forteller Gilberto ivrig.
Gilberto viser oss også domsavgjørelsen. Den har nummer
6609/04 og er underskrevet 21.
oktober 2004 av Ana Cláudia
Rodrigues de Faria. Hun er tydelig
sint: Dommeren forteller hvordan
hun i en intens arbeidssituasjon ble
fortalt at saken var ekstremt viktig.
Hun ble i en kort pause mellom to
saker forelagt fotografier av ulovlig
hogst, og underskrev ryddingen av
området. Senere satte hun seg grundigere inn i saken, og konkluderer
med at «hverken saksforhold eller
fotografiene korresponderte med
virkeligheten». Avgjørelsen om rydding ble trukket tilbake og Aracruz
ble dømt til å gjenopprette området
slik det var før ødeleggelsene.
Ingenting var ennå blitt gjort på
eiendommen, bortsett fra en ting:
Midt i ødeleggelsene var det ryddet
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tema grønn ørken
Indianere har en pause i hogsten, og
venter på lunsj. Aracruz har aldri
anerkjent indianernes øverste råd
som består av høvdingene fra hver av
de syv landsbyene. Aracruz har krevd
at indianerne organiserer seg i en
egen organisasjon, AITG, og forholder seg bare til denne. AITG administrerer blant annet hogsten i indianernes egne skoger.

Aracruz er lik en ulv. Overalt
hvor selskapet kommer, vil det
spise opp alt, sier indianerkvinnen Deusdéia fra Tupinikimstammen.

Indianere driver jordbruk på sitt
område, og her steller de kaffeplantene sine. Fortjenesten deles mellom
familiene i landsbyen. Indianerne som
arbeider med avlingene lønnes av
landsbyen

18
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anerdirektoratet Funai frem til at
Aracruz befant seg på 13.000 hektar
eller 130 kvadratkilometer av indianernes territorium.
– To uavhengige kommisjoner
kom til det samme resultatet. Men
Brasils justisminister underkjente
hver gang konklusjonen om at Aracruz skulle gi dette området tilbake,
forteller Winfried Overbeek fra grasrotorganisasjonen FASE-ES som
har arbeidet mye med problemene
til indianerne i Espirito Santo.
Resultatet var at indianerne i
1998 ble avspist med 2500 hektar
Stjålet jord
og en erstatning på rundt 26 millioMen samtidig vet quilomboene at ner kroner som skulle utbetales over
Aracruz er alvorlig bekymret over 20 år. Hvert hektar indianerne ikke
loven som gir dem rett til jord. fikk tilbake, ble dermed betalt med
Aracruz omtaler dem
10 kroner månekonsekvent
som «Aracruz betaler ingen- den over tyve år.
«black community»
Det er latterlig
og aldri som quilom- ting for vannet de bru- lite også i Brasil.
bos.
Selv om de syv
ker, mens vi må betale høvdingene
En stor del av Arai
cruz plantasjer finnes for dette skitne drikke- indianerlandsbypå jord som egentlig
ene til slutt skrev
vannet.»
tilhører andre, og selunder, skjedde
skapet risikerer nå at
dette under så
kravene strømmer inn. For i mot- sterkt press at det store flertall av
setning til det Aracruz selv hevder, indianerne aldri har akseptert avtaer heller ikke indianerspørsmålet len.
løst. Også indianernes jordkrav er
– Aracruz’ makt gjør oss ikke
en tikkende bombe under Aracruz’ redde. Vi har et triumfkort, nemlig
plantasjer i Espirito Santo.
10.500 hektar med jord som er vår
Etter mange kamper og konflikt- og som Aracruz har tatt fra oss. Araer på 90-tallet kom det statlige indi- cruz står ikke i en sterk posisjon så

Daniela Meirelles som har vært med
på å kartlegge omfanget av og problemene til denne delen av befolkningen i Espirito Santo.
Pedro på sin side er skeptisk til
om Aracruz noensinne vil gi tilbake
jorden de tok fra quilomboene:
– Aracruz har makt til å endre
avgjørelser. Da de ble dømt til å
gjenopprette elven São Domingo
klarte de å stanse prosjektet og få
avgjørelsen omgjort. De har så mye
makt at de kan fortelle dommerne
hva de skal gjøre.

lenge selskapet okkuperer urbefolkningens rettmessige områder, sier
indianerkvinnen Deusdéia.
Og hun blir nesten profetisk:
– Jorden er vår store mor: Fra
henne kommer vi og til henne vil vi
vende tilbake. Og det er jorden selv
som nå ber om rettferdighet.
Deusdéia er ikke et øyeblikk i tvil
om at indianerne vil vinne kampen
og få tilbake områdene som er tatt
fra dem med justisministerens velsignelse.
Mata Atlantica
Aracruz er i dag en stor jordeier.
Totalt eier selskapet 247.000 hektar
eller 2.470 kvadratkilometer med
eukalyptusplantasjer. Plantasjene
etableres alltid på den beste og flate
jordbruksjorden, og ligger for det
meste i Espirito Santo hvor selskapet besitter 18 prosent av
jordbruksarealet. I tillegg skal de,
ifølge selskapets egne beregninger,
eie 1.280 kvadratkilometer med
naturskog innimellom plantasjene.
På disse breddegrader heter
naturskogen Mata Atlantica eller
atlantisk regnskog. Tidligere bredte
den seg langs halve den brasilianske
østkysten, men nå er bare knapt fem
prosent igjen. Hvor mye atlantisk
F O L K E V E T T nr. 6 • 2004
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Ikke slaver
De gjenværende quilomboene har
bitt seg fast til sine små jordområder med store problemer. De lever
omringet av eukalyptus, og jordsmonnet er tørket ut. Få kan holde
større dyr enn høner. Aracruz slår
hardt ned dersom husdyr forviller
seg inn i eukalyptusskogene. De er
blitt forfulgt av politiet dersom de
henter unyttig rest-ved fra plantasjene til Aracruz og som de selv
trenger til matlaging. Mange er blitt
arrestert og fengslet.
– Politiet behandler oss som om
vi fortsatt var slaver, men det er vi
ikke! Miúda viser oss den tørre
maniokåkeren og forteller hvordan
politiet terroriserer dem med
beskyldninger om at de stjeler tømmer og ved fra Aracruz.
Ikke langt unna står et vanntårn,
men det kan ikke brukes. Firmaet
som forbereder veien for Aracruz’
skogsmaskiner, rev opp vannrøret.
Noen reparasjon eller erstatning er
det ikke snakk om, og selv har de
ikke råd. Men vanskelighetene til
tross, så er livet her langt å foretrekke fremfor «favelaene».
Først i 1988, hundre år etter slaveriets opphevelse, ble quilombosene offisielt anerkjent.
– Men etter loven kom tolkningsproblemene. Først de siste
årene er rettighetene til jord i ferd
med å bli bedre definert, forteller

tema grønn ørken

Disse barna bor
i det største
slumstrøket i
Rio de Janeiro.
Titusener måtte
flytte inn i disse
beryktede «favelasene» etter at
Aracruz etablerte seg i delstaten
Espirito Santo.
Aracruz risikerer
nå å skape en ny
bølge av innflyttere til slummen.

regnskog som Aracruz selv har
rasert, finnes det ikke sikre tall for.
På grunnlag av urbefolkningens fortellinger og de få flyfotoene som
eksisterer, er det uformelt blitt
anslått til rundt 50.000 hektar eller
500 kvadratkilometer.
Ingen uavhengig instans har
noensinne kartlagt naturskogen
som Aracruz hevder å besitte i dag.
Mange lokale trekker Aracruz’ tall
sterkt i tvil. På reisen gjennom Espirito Santo så vi enorme plantasjeområder hvor eukalyptustrærne sto
militært oppstilt i lange rekker.
Naturskog var det påtakelig mye
mindre av.

Guarani-inidianeren Jonas eller
Tupã Kueray
forteller at
stammen hadde
vandret i 40 år
før den slo seg
ned i området. I
dag teller Guarani-indianerne i
Espirito Santo
300 individer og
lever i tre landsbyer.
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Drikkevannet
Jorge forteller hva som skjedde med
drikkevannet til Vila do Riachos
5000 innbyggere etter at Aracruz
bygget den siste kanalen. Vi står i
solsteken og ser på en grumsete
dam hvor drikkevannet kommer
fra:
– Vannet var aldri helt godt, men
nå er det blitt ødelagt. En dag kan
det være klart, men neste dag kan
det inneholde masse skitt.
Helseproblemer har begynt å
melde seg. Eksem og hudsykdommer sprer seg blant barna. Støtte fra
byens lege er det heller ikke å hente:
– På et offentlig møte om vannproblemet nylig sa legen at helseproblemene ikke skyldes vannkvali-

teten, men at vi ikke vasket oss nok.
Det er ikke sant, protesterer Jorge
og spør om hvorfor vannkvaliteten
bedret seg i hvert fall litt etter protesten.
– Aracruz betaler ingenting for
vannet de bruker, mens vi må betale
for dette skitne drikkevannet, forteller Jorge videre.
Vannavgiften er ikke knyttet til
forbruk, men til behandlingen av
vannet, det vil si rensing og klortilsetting. Dette skaper en stor urettferdighet i et område med permanent vannmangel: Vanlige folk betaler dyrt for sitt lille konsum, mens
Aracruz betaler ingenting for sitt
gigantiske forbruk. Selskapet har
nemlig egne renseanlegg.
Nye forbud
Men den helt store stridssaken mellom Aracruz og lokalbefolkningen
er for tiden vedsanking i plantasjene. Aracruz forbød nylig lokalbefolkningen og indianerne å sanke
veden som blir liggende igjen etter
hugsten. Det er rester som ikke
inngår i celluloseproduksjonen og
som lokalbefolkningen sanker,
bruker til matlaging og selger til
trekullbrenning. Noen av dem lager
også selv trekull i jordovner.
Etter å ha fratatt befolkningsgrupper sin jord, monopolisert vannet, undergravd ferskvannsfiske
som næringsvei og gjort jordbruk
og husdyrhold vanskelig for småbøndene, er forbudet mot vedsanking en direkte katastrofe for tusen-

Aurora er datter av Guarani-stammens kvinnelige åndelige leder. I en drøm
viste lederen vei til området hvor stammen skulle bo i Espirito Santo. Guaraniindianerne er opprinnelig nomader og underveis på vandringen fra Paraguay
dannet de landsbyer.

vis av fattige familier. De er blitt ribbet for sin eneste inntekstkilde, og
mange klarer ikke lenger å skaffe
mat til familien.
Aracruz selv mener at selskapet
bringer arbeid og velstand til lokalsamfunnet. I Espirito Santo arbeider nemlig 1510 personer direkte på
fabrikken og 5916 indirekte gjennom andre selskap som utfører
arbeid for Aracruz. En fast jobb på
fabrikken er svært ettertraktet, og
de ansatte har et eget boligområde
med små hager. Men det er et lite
mindretall, og jobbene for Aracruz
blir stadig færre. I tillegg er det få
indianere og quilombos blant dem.
Tidligere fikk mange arbeid som
vedhuggere, men nå har maskiner
overtatt. Store «Komat’su»-maskiner gjør jobben til 70 mann: De hugger, barker og deler opp treet i passende tømmerstokker i løpet av
knapt 20 sekunder.
Vedsanking representerer dermed en av de helt få mulighetene til
å tjene penger. Gjennom sitt forbud
risikerer Aracruz nå å tvinge en ny
bølge av fattige mennesker inn i
«favelaene».
Vil ikke risikere
Vi var selv tilstede på møtet mellom
indianerne og Aracruz som dreide
seg utelukkende om vedsanking. I

desperasjon over forbudet hadde
indianerne hugget ned eukalyptustrær for å tvinge Aracruz til å
forhandle om spørsmålet. Men
Aracruz sa bare nei.
På NorWatch’ spørsmål om
hvorfor, sa miljødirektøren i Ara- Indianere tynner ut på sin egen eukalyptusplantasje. Når trærne er store nok,
cruz, Carlos Alberto Roxo, at de har selges tømmeret til Aracruz. Selskapet har gitt indianerne tilbake bare 25 av de
så mye problemer med trekullvirk- 130 kvadratkilometerne de har krav på, og indianerne er dermed blitt trukket
inn i produksjonen av cellulose de også.
somheten, at de må sette en strek.
– Verdien av dette restmaterialet
har økt etter at myndighetene har
fått bedre kontroll over den ulovlige opererer i det svarte markedet. De fattige mennesker henter restveden,
hugsten. Nå er det blitt for mange har stått for skogbranner og ulovlig mens de har gitt bort sankeretten til
som vil sanke veden. I tillegg så er vi hugst. Disse useriøse aktørene flyt- profesjonelle firmaer. Og det er
ifølge brasiliansk lov juridisk ter seg raskt dit det er ved å hente, disse firmaene som har midler til å
ansvarlig, dersom vi gir bort veden, står ikke tilbake for bruk av barne- saksøke Aracruz og som forsvinner
for alt fra skader til manglende arbeidere, betaler en elendig lønn og uten å betaler skatt, sier lederen for
skattebetaling. Vi kan ikke risikere å unndrar skatt. Deres virksomhet FASE-ES, Marcello Calazans.
bli saksøkt ytterligere, svarte miljø- har likevel ingenting å gjøre med en
For et par år siden rant det over
fastboende lo- for quilomboene etter nye arrestadirektøren.
Jeg fikk stilt «Politiet behandler oss som kalbefolknings
sjoner for vedsanking. Raseriet ble
behov for å så stort, at Aracruz ble tvunget til å
ham noen raske
om vi fortsatt var slaver, sanke ved til inngå et kompromiss som i hvert
spørsmål mens
matlaging og fall gir 15 prosent av dem mulighet
indianerne diskumen det er vi ikke! »
for å tjene en til å sanke ved under kontrollerte
terte seg i mellom
dagslønn.
og Aracruz’ folk
forhold. Men selv en slik avtale ville
– Ved å slå alle over en kam og Aracruz ikke inngå med indianerne
ventet på gangen. Selskapets informasjonsavdeling svarte nemlig aldri sette sluttstrek for sankingen på og lokalbefolkningen lenger sør.
på henvendelsene om å besøke store deler av sitt territorium, gjør
Aracruz livet bare mye verre for de Miljøvennlig menneskeforakt
fabrikken og intervjue dem.
som allerede har det vanskeligst. Muligens er det fordi Aracruz har en
Problematisk trekull
Aracruz burde heller organisere ved- «grønn» løsning på problemet i
Trekullbrenning er et vanskelig sankingen på en ny måte. Hittil har bakhånden: De planlegger å innføre
kapittel i Brasil hvor mange aktører selskapet bare motvillig tolerert at maskiner som vil male opp restene
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Grønn ørken
Eukalyptusplantasjene er ingen
skog med vilt, fisk og fugler. Tvert
imot: Monokulturen skaper det
som er blitt kalt «en grønn ørken»
som suger til seg vannet og gjør livet
vanskelig for alt og alle som forsøker å livberge seg i og rundt plantasjene.
For eukalyptusen gjør alt knusktørt. Vannproblemet for lokalbefolkningen rundt eukalyptusplantasjene i hele delstaten er dermed
prekært. Eukalyptusen selv trenger
enorme mengder vann for å vokse.
Problemet er blitt enda verre etter at
veksttiden er blitt redusert fra 15 til
7 år. Tusenvis av småbønder må
håpe på regn for at avlingene skal få
vann. Det finnes rett og slett ikke
vann til annet enn personlig forbruk.

I tillegg har Aracruz gjort store
hydrauliske inngrep for å sikre celluloseproduksjonen nok vann:
Elver er blitt omdirigert, kanaler og
pumpestasjoner er bygget, alt for å
sikre Aracruz’ enorme vannreservoar stadig mer påfyll.
Resultatet for lokalbefolkningen
er tørre elveleier, tørke, liten vannføring og et ødelagt ferskvannsfiske.
Aracruz har lovet indianerne å gjenopprette to elver som forsvant etter
inngrepene, men ingenting er gjort.
Slike avtaler opprettes for øvrig
utelukkende med indianerne fordi
de har et minimum av rettigheter
som skal garanteres av føderale
myndigheter. Lokalbefolkningen
for øvrig får ikke engang tomme løfter.

tema grønn ørken

Alle småsamfunnene til quilomboene har en
skole, en kirke
og en fotballplass. Det er få
barn i klassen
fordi skolebussen streiker.
Ingen vet når
den kommer
i gang igjen.
Vanntårnet i
Linharinho virker ikke etter at
Aracruz’ folk rev
over vannrøret
mens de laget
vei til skogsbilene.

etter hogsten og spre dette materialet utover jordbunnen i plantasjene.
Denne miljøvennlige resirkulasjonen vil gjøre seg godt i selskapet
miljørapport og kanskje innbringe
en ny «miljøpris». Men konsekvensene for tusenvis av fattige familier
er at de vil miste sitt eneste levebrød.
Forbudet mot vedsanking og
innføringen av slike maskiner vil
med andre ord få store negative
sosiale konsekvenser.
Brasil har et enormt fattigdomsproblem: 50 av 180 millioner lever
under fattigdomsgrensen. I denne
situasjonen er det ikke for mye å be
om at multinasjonale selskap som
Aracruz tar hensyn til de sosiale
konsekvensene av sine avgjørelser.
Når titusener av indianere, quilombos, eiendomsløse og småbønder, forsøker å leve i Espirito Santo
omringet av eukalyptus og presset
av Aracruz’ ekspansjonsplaner, er
det fordi alternativet er storbyens
«favelaer». Her kan de derimot leve
et fattig, men anstendig liv. Avgjørelsen om å forby vedsanking undergraver dermed en av de få mulig-

«Aracruz vanskeliggjør livet til alle som
ikke tar del i celluloseproduksjonen.»
22
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hetene som de har til å unngå slummen.
Historisk ballast
I dag smykker Aracruz seg med å
bidra til å tilfredsstille verdens cellulosebehov gjennom planting av
eukalyptus og ikke gjennom ødeleggelse av naturskog. Selskapet
presenterer seg med en miljøvennlig
profil, og mener å ha etablert et
godt forhold til lokalsamfunnet
hvor de hevder å bringe arbeidsplasser og velstand.
Men på vår reise i Espirito Santo
har vi sett hvordan Aracruz motarbeider og vanskeliggjør livet til
alle som ikke tar del i produksjonen
av cellulose.
Spørsmålet er om ikke Aracruz
har en historisk ballast som ikke
kommer frem i rapportene om
miljø og samfunnsansvar: Selskapet
kom til Espirito Santo som ledd i et
regjeringsprosjekt og ekspanderte i
skjønn forening med militærdiktaturet. Metodene ble tydeligvis deretter.
Kanskje enda verre er det at Aracruz anno 2004 ser ut til å ha utviklet en bedriftskultur som har inkorporert både militærdiktaturets
tvang og slaveeiernes manglende
respekt for dem som sliter mest. For
arrogansen overfor vanlige folks liv

og behov ser ut til å være regelen og
ikke unntaket i områdene hvor Aracruz har sine plantasjer.
Nye tider
Men i lokalbefolkningen er det i dag
nytt håp. Indianerne har fått kampviljen tilbake, quilombosene venter
på rett til jord. Sammen med
småbønder og fiskere, vedsankere
og arbeidsløse, har de igjen begynt å
organisere seg.
Deusdéia i Tupinikim-stammen
hadde et spesielt ønske som hun
uttrykte uoppfordret like før vi
skulle forlate landsbyen.
– Jeg håper så sterkt at den norske kongen får høre om hva som
skjer her nede!
Og jeg lovet – til Deusdéia store
begeistring – å sende artikkelen til
Hans Majestet Kongen.
Deusdéia ga meg og fotografen
Kristin en varm klem, og sa at det
hadde vært godt å snakke:
– Så rart. Før kom de hvite og
drepte oss. Nå kommer de for å
snakke og forstå.
Mens skumringen falt raskt over
landsbyen og vi var i ferd med å fjerne oss fra det lille huset til Deusdéia, ropte hun muntert:
– Neste gang dere kommer, har
vi fått tilbake elven vår! ◆

samtalen

Changemaker – ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp –
representerer det mest oppløftende som skjer blant norsk ungdom.
Lederen, Ingrid Stolpestad, er ytterst dyktig og ytterst sympatisk.
Men ungdommen er redd for å såre rike mennesker.
tekst STEINAR LEM foto ARNE STORRØNNINGEN

STEINAR LEM møter
Ingrid Stolpestad

Det gode mennesket
VI SITTER I KANTINA i Kirkens Nødhjelps lokaler i femte etasje i Oslo.
Skal vi nærmere himmelen, må vi
opp på takterrassen over oss.
– Dagens globalisering er David
mot Goliat, sier Stolpestad.
– Vant ikke David?
– Den rike verden har kunnskaper, kapital, de har sterke, flernasjo24
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nale selskaper. Og her skal fattige
land konkurrere? De må først bygge
seg opp. Slik Norge beskyttet sin
oljeindustri i startfasen. WTOs
patentavtale på ideer vil nettopp
monopolisere kunnskap.
– Har ikke globaliseringen økt forskjellene i årtier? Det blir heller ikke færre
fattige, holdes Kina utenfor blir det flere…

– Jo. Men det er fryktelig hvis et
selskap i Sveits skal tjene på et gen
fra en plante i Ghana – og ikke
Ghana. Så kommer kampen mot
privatisering av tjenester… Ja, økt
handel har gitt vekst – og økte forskjeller, også i i-land. De nyliberale
programmene fra Verdensbanken
og Pengefondet har nektet fattige

land retten til en fordelingspolitikk.
Så tjener de fattigste ikke på globaliseringen. U-land har billig arbeidskraft, og har ofte spesialisert seg på
fattigdom. I Thailand sitter mennesker på slaveliknende kontrakter
og produserer klær for flernasjonale selskaper.
– Nasjonal indisk og nigeriansk kapital er også brutal mot de ansatte.
– Ja. Vi trenger derfor et WTO,
men med reelt demokrati, favorisering av de fattige, ikke de rike, og det
må ikke nødvendigvis bygge på liberalistisk ideologi.
– Noen kritikere ønsker å beskytte
fagforeningsinteresser i Nord, gamle polpotister vil framprovosere revolusjon…
– Det fins heldigvis mange andre
røster… Menneskerettighetene og
andre FN-konvensjoner må overordnes økonomiske hensyn gjennom bindende retningslinjer.
– Er vestlige investeringer i u-land da
bra?
– I noen tilfeller. Men u-landene
må få bestemme selv.
– U-landene vil nok, elitene samarbeider med storselskapene. Det er lokalbefolkningen som kanskje skades.
– Helt klart. Godkjenning av
landets styresmakter er ikke nok.
Lokalbefolkningen må ikke overkjøres.
– Men hvis regjeringen, selskapet og
lokalbefolkningen ønsker investeringer
– som vil være sterkt skadelig for de
stemmeløse: Mennesker etter oss. Ville
dyr.
I et trist øyeblikk kan det se ut
til at vi har kjørt oss opp i et håpløst
hjørne. Men Ingrid finner svar:
– Det er da vi trenger en FNbasert instans som kan se det utenfra.
– Fantastisk hvis en slik instans
hadde nektet Norge å drive oljeboring i
Barentshavet.
– Javisst, selv om det er norske
investeringer, er det helt ikke-bærekraftig.
– Betyr dette at vi trenger merkeordninger for alt som selges: Ingen urettferdig kaffe eller bomull i butikkene?
– Ja, men det må lovfestes, og
kravene må være internasjonale,
slik at overklassen i u-land ikke kan
tjene på underbetaling og miljøødeleggelser.
– Globaliseringens visjon: De rike
må bli rikere, for kanskje å trekke de fattige etter seg, som en utilsiktet bivirkning?
– Ja. Naivt: Regner det på presten, drypper det på klokkeren.

– John Kenneth Galbraith har sagt at
det er som å dytte havre inn i en feit hest
så sultende spurver kan lete etter ufordøyde kornrester i møkka. Jeg vil tro teorien står sterkere blant hestene enn blant
spurvene.
– Vi kan ikke ha disse globale
ulikhetene, de skaper nød, konflikt,
flyktninger.
– Er det beste i-landene kan gjøre å
senke sitt ressursforbruk, så fattige mennesker kan øke sitt uten økologisk kollaps?
– Vi må se langs flere veier på en
gang: Handel, redusert ressursforbruk hos oss, bistand, gjeldslette.
Egentlig har vi veldig mange muligheter.
– Hva bør vi kreve av u-landene?
– Korrupsjonen er et stort problem, særlig i Afrika. Det må vi våge
å ta opp.
– En afrikansk president er nok
rikeste i landet sitt, iallfall etter 30 år ved
makten… Kinas ettbarnspolitikk?
– Personlig synes jeg det bryter
menneskerettighetene. Jenter drepes.
– Kinesere jeg har truffet, støtter den.
Kina ville ellers hatt 300 flere millioner.
– Du overkjører folks rett til å
velge i et grunnleggende spørsmål.
– Er ikke det liberalisme – troen på
at folk har rett til å få så mange barn de
vil, selv om de ikke tvinges av fattigdom?
Med påfølgende ressursmangel, død,
massiv utryddelse av andre livsformer…
– Jeg ser problemene. Jeg ønsker
andre virkemidler. Er det naivt, velger jeg å være naiv.
– Wangari Maathai har kommet
med rasistiske uttalelser om HIV-virusets
opprinnelse…
– Hun sa vel at vestlige forskere
har utviklet det for å utrydde afrikanerne… Litt konspiratorisk, men
hvis du ser hva Vesten har gjort, slavehandelen…

«Poenget er mer hvordan
man kommuniserer. FIVH
snakker rett ut. Mange hos
oss vil unngå å skremme
folk vekk.»

«Det er fryktelig hvis et
selskap i Sveits skal tjene
på et gen fra en plante i
Ghana – og ikke Ghana.»

– Afrikanere har gjort mye ille mot
hverandre også. Det blir iallfall dobbeltmoral, som nedvurderer afrikanere, hvis
de skal få si ting ingen hvit får lov til.
– Omvendt rasisme er farlig.
Dette går kanskje ikke på rase, men
rike mot fattige… Men det var uheldig.
– Hvis Changemaker hadde vært
sterkere, ville Taliban ennå sittet ved
makten i Afghanistan…
– Jeg skulle ønske Taliban var
fjernet ikke-voldelig. Situasjonen i
dag er fortsatt fryktelig.
– Men kvinner har stemmerett,
mange enker for lov til å arbeide, selv om
de er kvinner, slik at ungene overlever.
Ikke-vold virker dårlig på autoritære
regimer.
– Dette var iallfall ikke en humanitær intervensjon, det kunne vært
en annen sak.
– Er mennesket feilkonstruert? For
intelligent og for lite innlevende?
– Nei. Jeg er så naiv at jeg tror på
det gode i mennesket.
– Hvor finner du mest håp?
– Jeg ser på mine venner – og ser
at det er mye godt i dem. Også i
vanstyrte u-land – og i-land – finner
du ildsjeler som brenner for forandring. Overalt er det bevissthet.
– Mange i Changemaker finner
FIVH moralistiske, fordi kritikk av overforbruk også rammer vanlige folk. Må
vi ikke holde fast forskjellen på rett og
galt?
– Det er problematisk å moralisere – å fortelle folk hva de bør og
ikke bør gjøre. Mange i Norge har
et ansvarlig forbruk; de resirkulerer,
kjøper miljøvennlig.
– Forbruket er skyhøyt over det
ansvarlige i volum: Fossilt brensel, kjøtt,
bomull…Og øker.

Ingrid avgir samtalens første
sukk.
– Poenget er mer hvordan man
kommuniserer. FIVH snakker rett
ut. Mange hos oss vil unngå å
skremme folk vekk.
– Må vi ikke si ubehageligheter når
forbruk nesten tar religionens plass?
– Nja. Skal noe få konsekvenser,
må det vokse fram innenfra, gjennom kunnskap og bevisstgjøring.
Framfor pakker med rett og galt.
– Mye viktig har skjedd når det gjelder rasisme, sex-misbruk av barn, KFK
er forbudt. Det har ikke skjedd ved antydende bevissthetsendringer, men åpen
kamp.
– Også Changemaker snakker
mye om de store forandringene.
Men vi bør ikke peke på det gale i
folks personlige forbruk.
– Det er naturlig at folk bruker opp
lønna si. Men er det ikke ynkelig at vi trives med systemet som gir oss mer – mer
ulikhet, klimaskader?
– Kaller du det ynkelig, skremmer du bort folk. Folk må kunne ta
ansvarlige valg.
– Blir økonomien da en verdifri, liberalistisk sone?
– Nei. Men konsekvensene av
overforbruk er vanskeligere å se enn
hvis folk slår egne barn.
– Noen i ungdomskullet er gjerne
idealister. Så glir det over. Har du råd til
unge som ikke vil gli?
– Organiser deg. Da sliter du deg
ikke ut alene. Ha selvironi. Slapp
litt av – du må ikke alltid ta kampen
med Frp-gutta i klassen. Ha ulike
typer venner. Og gjør ting, om de så
er små, som å få Max Havelaar-kaffe
inn på den lokale butikken. ◆
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stifinner

En utenlandsk affære
Det gamle vannkraftanlegget ved Sørfjorden i Tyssedal havner
sannsynligvis snart på UNESCOs verdensarvliste over kulturminner.
tekst og foto TROND WORMSTRAND

Odda: Pause i regnværet. Fabrikkrøyk blander seg
med skodde innerst i Sørfjorden i Hardanger.
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REGNET SKARPTROMMER mot frontruta.
Vindusviskerne strever. Det er fredag
kveld og vi senker oss ned i sprekken
mellom Folgefonna i vest og Hardangervidda i øst, ned til Sørfjorden og
Odda. På begge sider fosser vann i hvite
striper utover bratte fjell. Tåkedotter
svever over fjorden.
Det var vannet som trakk verden til
Odda. På det meste hadde det lille ste-

det ti hoteller. Hotell Hardanger var
størst i Norge da det sto ferdig i
1896. Turistene kom seilende for å
oppleve foss og fjord: «Efter lunsj
tog en gammel Gentleman med fire
Damer Plads paa Molen udenfor
hotellet i fem fletstole. De rørte sig
ikke og talte ikke… Det viste sig, at
de sad med aabne Øjne og betragtede Naturen».

Sjåføren og jeg rekker en pizza
på Peppes før vi går til sengs. Jeg
drømmer at jeg befinner meg hjelpeløs nederst i et kar som fylles med
vann.
Lørdag morgen. Jeg tar på meg
regnjakke og går ned til kaia. Utenfor Mett&Go sitter en gruppe menn
og drikker kaffe. Det drypper fra
markisen. Praten blander seg med
suset fra elven som kaster seg ut fra
fjellet i øst. I går leste jeg at norske
bønder allerede på 1100-tallet
utnyttet vannkraft til kvern og
mølle. Teknologien kom fra India.
Vi kjører seks kilometer utover
Sørfjorden til Tyssedal og Norsk
Vasskraft- og Industristadmuseum
for å lære mer om en viktig del av
norsk industrihistorie. Værguden
skrur av og til på sparedusjen nå. Vi
ser flekker av solskinn gli bortover
fjellsiden. Sjåføren og jeg er enige
om at himmelens blåfarge tar seg
spesielt godt ut når vi bare skimter
den så vidt gjennom hull i grå skyer.
Guiden Gro låner oss paraplyer
og forteller entusiastisk om museet.
Vi lar oss imponere. Museet er ikke
bare verdt en omvei når du først er
på Vestlandet. Det er verdt en egen
reise. Kanskje du skal skynde deg
for å unngå kø. Det gamle vannkraftanlegget Tysso I, som museet
er bygget opp rundt, havner sannsynligvis snart på UNESCOs verdensarvliste over kulturminner – og
turister vil strømme til i større
mengder enn i dag.
Kraftverket leverte fra 1908
strøm til engelske Sun Gas Companys produksjon av karbid inne i
Odda. Den kraftkrevende industrien ble lagt nær fossene fordi overføring av strøm over lange avstander
ga stort energitap. Hvorfor karbid?
Før glødelampen brukte England
acetylengass fra kalsiumkarbid til
lampelys i gruver og på jernbanen.
Først oppdaget utlendingene
fossenes skjønnhet, så oppdaget de
fossenes kraft. Vannkraften gjorde
det billig å produsere strøm i Norge.
Billigere enn i noe annet europeisk
land. Vår kraftkrevende industri ble

fra begynnelsen av en utlandsk
affære. Kapitalen kom fra Sverige,
Tyskland, England og Frankrike.
Norske banker hadde ikke råd. Teknologien var også gjerne importert.
Mange anleggsarbeidere kom fra
Sverige. Eiere, kunder, maskinleverandører og patentrettigheter befant seg i utlandet. Der også markedene lå. Sårbare markeder. Disse
industristedene ble utenlandske
enklaver blant norske fjorder og
fjell: Odda, Tyssedal, Rjukan og
Sauda ...
Hva hadde en NorWatch-journalist funnet om han besøkte Odda
og Tyssedal for snautt åtti år siden?
Han hadde funnet et klassedelt
samfunn: «Det var først direktørene, så var det ingeniørene, og så var
det kontorfolkene, og så var det alle
de andre …», forteller en funksjonærdatter. Piggtrådgjerder skilte
klassene i boligområdene. Journalisten hadde i tillegg møtt støy, støv,
stank, røyk og giftige gasser. Men
også fått høre: «Det er røyken vi
lever av». NorWatch hadde videre
merket seg at bedriftene tok vare på
arbeiderne: Lav husleie, billig strøm,
sosiale goder, relativt bra lønn.
Industristedene ble foregangssamfunn. Tanken var å dempe kamp og
protester – og å sikre seg stabil
arbeidskraft. Arbeiderne har likevel
vært godt organisert og har med
jevne mellomrom helt opp til i dag
slåss mot utenlandske eiere.
Etter omvisningen i den vakre
kraftstasjonen – arkitektenes motto
var at heslige industribygninger
ikke lenger var tillat – sender Gro
oss opp i fjellet, opp dit hvor to av
Norges fineste fosser ble ofret for å
gi industrien billig strøm, opp til
demningen som samler vannet fra
Hardangervidda før det presses ned
til turbinene. Vi engster oss for å
møte bobiler på den svingete, steile
veien. Kineserne har sin mur, svenskene sin Göta Kanal, vi nordmenn
har Ringedalsdemningen, tenker jeg
når jeg ser den drøyt halvkilometer
lange og 33 meter høye demningen
som ble bygget av håndhugget stein.

På motsatt side av veien ser vi vannet fosse hvitt inn i det halvtomme
magasinet. Foran bilen driver en
linerle, på sommerbesøk fra Afrika,
og fanger insekter. Innimellom rister den av seg regndråper.
Bønder solgte rettigheter til jord
og vann for småpenger. Men mange
kjente seg truet. Hvem skulle råde
grunnen i Norge? «Naar Bygd efter
Bygd mister nogle hundrede Maal
af sin dyrkede Jord, da blir det et
Livsspørsmaal for den norske Bondestand at modsætte sig Storkapitalens Herjinger,» skrev Dagbladet.
Andre fryktet at de utenlandske
industrienklavene ville svekke Norges ferske selvstyre.
NorWatch ville også notert seg
at denne industrireisingen for en
stor del foregikk uavhengig av
norsk politikk. Private interesser
drev den fram. Men i 1909 klarte
stortingsflertallet etter mye strid å
vedta at utlendinger og aksjeselskap
måtte ha konsesjon for å kunne
kjøpe skog, foss og bergverk.
Søndag biler vi nordover langs
Sørfjorden. Sola skinner på rødmende epler og plommer på begge
sider av veien. Her inne har det vært
vanlig å kombinere jordbruk og
arbeid i industrien, men ellers
hadde de vannkraftbaserte industristedene i Norge ofte beskjeden virkning på distriktene rundt.
Vi stanser ved en bod for å kjøpe
epler før reisen hjemover over Hardangervidda. Sorten heter «Quinte»
og stammer fra Canada. Så da er vel
også eplene en utenlandsk affære?
Det var cisterciensermunker som på
1200-tallet tok med seg epledyrkingen til Norge.
Da er det vel bare vannet her
inne i Sørfjorden som er norsk, sier
jeg. – Nei, det kommer som regel fra
havet bortenfor De britiske øyer,
sier vestlendingen ved rattet. ◆
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Lyst på en kinesisk statsbedrift? Det hadde det
norske Scana-konsernet. Økonomiske misligheter, trussel om politianmeldelse, utro ledere,
masseoppsigelser, og sparking av gamle direktører er innholdet i fortellingen hva som skjedde
da Norge møtte Kina på Lykkefjell.
tekst og foto Arne Storrønningen

Lokale kvinner tilbereder små delikatesser på et lokalt markedi Shawan.

Scana Leshan vil erobre sin bit av det
kinesiske markedet for høykvalitetsstål
og samtidig bli et «rent» smelteverk med
høy miljøstandard. Her en kvinnelig
ansatt i en av produksjonshallene.

Folk og røvere
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fot innenfor Kinas mirakeløkonomi. Kineserne lettet fordi et gammelt, slitt offentlig eid stålverk kan
gjenoppstå som en moderne bedrift. Med utenlands kapital og teknologisk kompetanse.
Ærverdig, gammel familie
Et annet sted befinner den styrtrike
og etter hvert risikovillige rederarvingen Peter T. Smedvig seg. Det
er hans som skal spytte mest penger
inn i prosjektet. Han skal bli deleier
i et norsk-kinesisk stålverk. I såpeversjonen befinner han seg på den
andre siden av kloden denne
kvelden. Han leser papirer bak et
ruvende skrivebord. I bakgrunnen
henger oljemalerier av mektige
menn. Peter T. tilhører en ærverdig
og gammel Stavangerfamilie, med
navn som klinger av stolt og tradisjonsrik norsk kapitalisme. Han har
allerede klare beregninger som viser
framtidige gevinster fra investeringene i Kina.
Bak milliardformuen til Smedvig-familien finnes skip og olje. Nå
handler det om Kina. Og om stål!
Landet skaper en kriblende fornemmelse hos investorer og gründere
verden over. Kina er mulighetenes
marked. Kina er farlig. Ukjent. Men

også løfterikt. Med mulighet til
svimlende fortjeneste – og sviende
tap. Derfor er Peter T. villig til å
åpne lommeboka og igjen sende
pengene sine ut i ukjent farvann.
Shawan er et lite lokalsamfunn i
Leshan, og har omtrent like mange
innbyggere som Stavanger. Shawan
betyr elvedelta. Det er et vakkert
sted hvor noen har funnet på å
bygge stygg tungindustri.
Den neste episoden i såpeserien
om Scanas Kinaeventyr kunne ha
foregått her.
I en leilighet i en av gråbeingårdene som eies av det lokale stålverket
sitter en arbeiderfamilie og spiser
middag. Leiligheten er enkelt innredet og langt på vei nedslitt.
De skravler og ler. Det er fuktig
og varmt i lufta. Gjennom det åpne
vinduet kan de se de ruvende
fabrikkpipene. På stålverket noen
hundre meter lenger borte i gaten
jobber kveldsskiftet i den kvelende
varmen. Men fabrikken gir trygghet. Den er den store risbollen av
jern. Sikre penger. Medisiner. Pensjon. Billig leilighet. Fabrikken gir
tilhørighet. Identitet. Danwei, arbeidsenheten. Hele slekter i Shawan
er knyttet til stålverket. Det er
grunnstammen i hverdagen. 4500

på Lykkefjell

personer jobber her. Den er en viktig arbeidsplass og en hjørnesteinsbedrift i det lille lokalsamfunnet.
Kommunistene privatiserer
Men risbollen av jern har sine svake
sider. Den passer ikke inn i den
internasjonale konkurranseøkonomien.
I fortellingen om Scana i Kina
bør vi ha med en liten, men viktig
sideberetning. Vi kjører film: Beijing
1997. Høst. Det er den gylne årstiden i Kinas hovedstad. Ikke for
varm, ikke for kald. De store
poppeltrærne har ennå ikke sluppet
bladene. Ettermiddagssolen gir
varme til murene rundt det gamle
palassområdet, og i de smale sidegatene sitter gamle menn og drikker
te og spiller majong.
I en stor lukket bygning på vestsiden av Den himmelske freds plass

er toppene i det kinesiske kommu- en. I Folkets store sal meisler partinistpartiet i ferd med å legge sist pampene ut planer som vil berøre
hånd på en storstilt plan. Risbollen hverdagen til millioner av kinesere.
av jern skal knuses! Kinas enorme Og gjøre det mulig for Peter T. å bli
statsindustri skal effektiviseres, - majoritetseier i et stålverk i hjertet
privatiseres, konkurranseutsettes. av Kina.
Gamle privilegier skal vekk. Noen
bedrifter skal selges eller avvikles. Råkjøring i Sichuan
Vedtaket på den 15. partikongres- Jeg er på vei til Shawan. Gjennom
sen skal for alvor sette fart i omstil- Sichuans vidstrakte bondelandlingene i den gigantiske statlige sek- skap. Mitt reisefølge i bussen er
førsteamanuensis Jan Johnsen fra
toren.
– Kast statsbedriftene ut i den høyskolen i Oslo. Han skal gjøre
markedsøkonomiske sjøen, opp- forarbeid til en miljøreise og vil
fordret Gao Shangquan, viseminis- gjerne se det norsk-kinesiske stålter i rådet for omlegging av stats- verket.
Vi har latt oss friste av muligindustrien. Han snakket om over
trehundretusen bedrifter og de heten til å reise lokalt. Jeg blar i
store statlige monopolene for blant gamle notater om Scanas Kinaannet telekommunikasjon, post og satsing. Stålverket er et joint venture
selskap hvor norske Scana har 60
jernbane.
Det er høst og høysesong for prosent av eierandelene, lokalmynturister i den kinesiske hovedstad- dighetene i Leshan 30 prosent og

et investeringsselskap tilknyttet
Verdensbanken ti prosent.
Jeg gir opp å lese. Vi har for
lengst lagt motorveiene bak oss.
Veien er tettpakket med kraterlignende hull og buss-sjåføren kjører
som en villmann. Han har rambosolbriller, oppbrettede buksebein og
et djevelsk flir om kjeften. Kona eller
er det kjæresten, sitter i setet foran.
En smellvakker bondetuppe sender
treffsikre spyttklyser ned i bussdørken og oppmuntrende glis til sjåførramboen hver gang han vrenger
bussvraket over i venstre kjørefelt og
passerer et annet kjøretøy.
Det går litt tid før jeg oppdager
mønsteret. Rambo kappkjører med
andre buss-kolleger! En slags avansert form for landveiskappløp. Hei
som det går. Med livet som innsats. Rambo er best! Han tar alle
sjanser. Vi vinner! Vår buss kommer

først fram til buss-stasjonen i
Leshan.
Over fartsgrensen
Scana har også kjørt fort. Med høy
risiko og uten setebelter.
Historien om Scana Lesha
handler blant annet om sviende tap,
økonomiske misligheter, ukultur,
sparking av udugelig toppledelse,
trusler om politianmeldelse, rasjonaliseringer og masseoppsigelser og
3500 familier som mistet inntektsgrunnlaget nærmest over natta.
Til sammen sure 110 millioner
kroner har eierne svidd av i forsøkene på å gjøre smelteverket i Leshan
lønnsomt.
I fjor snudde trenden og selskapet tjente penger for første gang. Fra
å tape over 10 millioner kroner i
2002 tjente selskapet 4 millioner i
2003.

▲

JEG HAR LATT MEG FRISTE til å benytte
meg av noen av doku-såpens dramaturgiske virkemidler, når jeg
forteller historien om Scanas forretningseventyr i Kina. La oss zoome
inn:
Såpen begyner på et tehus, for
eksempel i den kinesiske millionbyen Chengdu: Belysningen er dempet. En ung kvinne med sort skulderlangt hår spiller bambusfløyte.
Rundt et lakkert, dypt olivengrønt
bord i vakker og stilren Qing-dynanasti-imitasjon sitter en håndfull
kinesiske og norske forretningsmenn. De nipper til dampende
varm bambusblad-te i små porselenskopper med lokk og dragemønster. Antrekket er avslappet og
stemmene vennlige; de snakker
spøkefullt – i en uformell tone som
kan oppstå etter en lang forhandlingsperiode. De deler en drøm, nei
visjon, ikke drøm. En strategisk
visjon.
Sammen skal de innta sin del av
det enorme kinesiske stålmarkedet!
De skal etablere en norsk-kinesisk
bedrift et sted i det sentrale Kina. Et
joint-venture. Mennene reiser seg og
går ut i Chengdus støyende og subtropiske sommerkveld. Normennene er beruset av tanken om å få en
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150 overflødige arbeidere
Neste morgen kjører vi lokalveien til
Leshan Machinery Ltd.
Shawan ligner på mange måter
Sauda eller Odda for 40 år siden,
forteller Leif Næss, en av Scanas ryddegutter og selskapes representant
ved bedriften. Det er vanlig med
hele familiestrukturer i arbeidsstokken. De brutale masseoppsigelsene
av flere tusen ansatte kom som et
jordskjelv i lokalsamfunnet.
I dag har Scana Leshan rundt
900 ansatte. 758 er fast ansatte og
150 er midlertidig knyttet til virksomheten.
– Vi kunne gjort den samme jobben med kanskje 600 ansatte, sier
Leif Næss.
– I et land som Kina, hvor det er
stort overskudd på billig arbeidskraft er det også et mål å holde folk
i arbeid, sier nordmannen. I Norge
ville et smelteverk som dette neppe
hatt mer enn 150 ansatte, mener
han.

En smellvakker bondetuppe sender treffsikre
spyttklyser ned i bussdørken og oppmuntrende
glis til sjåfør-ramboen
hver gang han vrenger
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Tvunget til hemmelig
organisering

bussvraket over i venstre

Siesta og dagens avis.

kjørefelt og passerer et

Butikkdamene i Rimi i Litauen tjener mellom sju og ti kroner timen, og eierne

annet kjøretøy.

har i over to år systematisk satt kjepper i hjulene for fagbevegelsens forsøk på
å informere de ansatte om deres rettigheter. Nå er begeret fullt.
tekst DAVID STENERUD foto KRISTIN FAGERLID

i flere av de 33 Rimibutikkene i EUs nest fattigste land
fortalte i forrige nummer av
Folkevett en sjokkerende historie;
om ubetalt overtid, spekulering i
prøvetidsordningen,
elendige
lønnsbetingelser, mobiltelefon-nekt
og trekk i lønn for dårlig omsetning.
NorWatch kunne i oktober presentere dokumentasjon som viste at
Rimi Litauen, og dagligvaregiganten ICA som eier butikkjeden, gjennom to år har motarbeidet fagbevegelsen i det som ser ut til å være en
bevisst trenering, og som Handel og
Kontor i Norge beskriver som en
«katt-og-mus-lek».

BUTIKKDAMER

Lønn for strevet?
Et årsverk i Norge koster i gjennomsnitt rundt 20 ganger mer enn et
årsverk i Kina.
En ufaglært arbeider ved Scana i
Leshan tjener 1000-1200 kroner i
måneden. En erfaren arbeider fra
1500 til 1800 kroner og en faglært
computeroperatør 2200 kroner og
en ingeniør fra 2000-3000 kroner i
måneden. Tallene er oppgitt av
Scana.
Sammenlignet med lønnsnivået
ellers i området kommer Scana bra
ut. Jeg kjenner til norske virksomheter i Shanghai-området som betaler sine ufaglærte ansatte halvparten av det stålverksarbeiderne i Shawan oppnår.
Vinnere og tapere
Scana har klort seg fast i Leshan.
Kina trenger stål. Driften ved Scana
Leshan Steel Machinery har effektiv
tilpasset seg konkurranseforholdene i et globalt metallmarked, og
snart kan aksjonærene høre den
liflige lyden av overskudd som langsomt risler inn på kontoene.
Men 3500 familier i lutfattige
Shawan er uten inntekt, uten sosial
sikkerheter.
I et landskap av smog, skitne
elver, støvete fabrikkhaller, men
også frodige og grønne åkerlapper
med soya og ris, går bøndene langsomt bak sine vannbøfler slik de har
gjort i tusenvis av år. Nei ikke helt,

kassadamene i Vilnius

Over: Så langt alt vel. I en intern rapport får Leshan Scana ros for tilfredsstillende utslippsmengder i luft. På
bildet Leif Næss og fabrikkdirektør
Jiang Qi inspiserer måleinstrumentene.
Til høyre: Lykken er en motorsykkel.

på baklomma ligger en mobiltelefon ladet med kvikke plystrende
polyfoniske ringetoner.
I sin representasjonsleilighet på
Scana Peak spiser norske Leif Næss
brunost. Han drømmer om nye kontrakter – og en hvit jul med familie
og venner hjemme i Norge. ◆

– Ukjent for Hagen
Rimis eiere avslo å kommentere
forholdene da NorWatch først tok
kontakt i forbindelse med saken i
slutten av september.
«De forholdene du beskriver er
helt ukjente for Stein Erik Hagen,»
svarte Hagens familieselskap Canica, som inntil de solgte til nederlandske Ahold for 6,6 milliarder
kroner 5. november, eide 20 prosent
av ICA-konsernet.
«Administrerende direktør for
ICA Baltic, Antonio Soares, har
ingen kommentar,» meddelte ICA
AB i Stockholm.
Men etter at Folkevetts Litauenartikkel har blitt sitert av VG, i
NRK, i Nationen og i en rekke norske fagblader, reagerer ICA.
– Følger lover og regler
I begynnelsen av november mottar
NorWatch en mail fra ICA AB.

Informasjonssjefen i Stockholm
ønsker nå å viderebringe en uttalelse fra administrerende direktør
i ICA Baltic, Antonio Soares.
«Vi vil understreke at selskapet
ICA Baltic og dets butikker i Estland, Latvia og Litauen følger lover
og regler,» står det.
Og: «Når det gjelder fagforeningstilknytning har ICA Baltic
selvsagt ingenting imot at medarbeidere organiserer seg. Det pågår
også en dialog med fagbevegelsen i
Litauen.»
Hoderystende
– Dette er jo morsomt. Saken er at
det ikke har vært noen kontakt
siden i sommer, sier baltikum-ansvarlig Børje Furunes i norske Handel og Kontor til NorWatch.
Koordinatoren for International

Confederation of Free Trade
Unions (ICFTU) i Baltikum er like
hoderystende:
– Hvis dialog betyr at vi ringer
hver måned å spør om vi kan få i
stand et samarbeid og de sier nei, så
har det vært en dialog de siste to
årene, sier Sergejus Glovackas til
NorWatch.
– I september ga administrerende direktør for Rimi Litauen, Inga
Skisaker, som da var på ferie i
Hellas, klar beskjed til oss om at det
ikke var behov for fagforeninger i
Rimi i Litauen. Det er siste vi har
hørt fra dem, hevder han.
Tvunget til hemmelighet
Fagbevegelsen er frustrert, og etter
to år med forsøk på dialog har fagforbund i Skandinavia og Litauen
endelig fått nok. Innen utgangen av

Handel og Kontors søsterforbund i Litauen, LTUCCE, føler seg tvunget til å
rekruttere medlemmer i hemmelighet og uten Rimi-ledelsens deltakelse.

NorWatch kunne i forrige nummer
av Folkevett avsløre elendige arbeidsvilkår for Rimi-ansatte i Litauen.

2004 planlegger de sammen å begynne med hemmelig fagorganisering blant de Rimi-ansatte i Litauen.
– Vi vurderer å kjøre en reklamekampanje på tv. Og vi har våre kontakter. Vi vil greie å få kommunisert
til de ansatte i Rimi at de kan organisere seg uten at arbeidsgiveren vet
om det, forsikrer koordinator Glovackas.
Alt arbeiderne behøver å gjøre er
å fylle ut et søknadsskjema og betale kontingenten kontant. Så vil de
blant annet ha rett til juridisk
bistand, forteller han.
Hva med «Anna»?
NorWatch fortalte i forrige Folkevett hvordan Rimi har dumpet lønningene i Litauen, og i dag lønner
lavere enn begge sine hovedkonkurrenter.
Spørsmålet er hvordan hemmelig organisering kan hjelpe ansatte
som «Anna» i ferdigmat-avdelingen
på Rimi Hypermarked i Vilnius.
Hun som ønsker seg barn, men ikke
har råd til å det med skarve ti kroner
i timen før skatt.
– En fagforening kan vel ikke forhandle lønn når den er hemmelig?
– Det vi vil forsøke å gjøre, er
bygge opp antallet organiserte til
rundt halvparten. Da kan vi bryte
tausheten overfor arbeidsgiver og
forsøke å forhandle frem en tariffavtale, forklarer Børje Furunes i
Handel og Kontor. ◆
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Jobben som skipsopphugger
er skitten og helsefarlig.

Usikrede pakistanske
arbeidere fraktes
langs en stålvaier
om bord i Sea Giant.
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Strandet
stålhval

NorWatch ble i fjor nektet inngang på stranden hvor den norske
supertankeren Sea Giant lå til
opphugging. Reuters pakistanske
fotograf Zahid Hussein kom seg
inn like før området ble stengt.
tekst PIA A. GAARDER
foto ZAHID HUSSEIN/REUTERS

Sea Giant var den nest største
supertankeren som noensinne er
bygget, og hadde plass til rundt
halvparten av Saudi Arabias daglige
oljeproduksjon. Men ingenting
varer evig: Etter over tjue år i oljeindustriens tjeneste, ble John
Fredriksens tankskip solgt som
skrapjern til Pakistan, og hugd opp
på en strand utenfor Karachi i fjor.
Norske og utenlandske rederier
fortsetter uforstyrret å eksportere
miljøbomber til verdens fattigste

land, hvor arbeidskraften er billig
og kravene til miljø, helse og sikkerhet ligger på et bunnivå.
Over 80 prosent av verdens
skipsopphugging finner sted i
India, Bangladesh, Kina og Pakistan. Uten et effektivt internasjonalt
regelverk som pålegger rederne å
rydde opp etter seg, kan norske og
internasjonale rederier kvitte seg
med søppelet billig, og overlate
miljøregningen til den tredje verden.
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Ytring innenfra

Store muskler – liten hjerne

Pakistanske fiskere forteller at de må stadig lenger ut
for å få fisk. Forurensningen i området er stor.

John Fredriksens supertanker Sea Giant ble kjørt i full fart
opp på grunna mens det var høyvann.

Norge er et lite land i verden. Målt i
antall mennesker er vi på 109.
plass. Målt i total størrelse på
økonomien er det imidlertid bare
20 land som er foran oss på listen.
Det gjør oss til en økonomisk stormakt. Bare bistanden vil neste år
være på over 16 milliarder NOK.
Det er mer enn den samlede
verdiskapningen i Niger, et land
med omkring 12 millioner innbyggere.
Bistanden gir oss makt, og er
viktig for å skape utvikling i Sør.
Men noe som betyr vel så mye, er
vår handel med utviklingsland, og
de investeringene vi foretar i lavkostland. I skarp kontrast til det
offentlige søkelyset på NORAD og
bistandsorganisasjonenes arbeid,
får norske selskaper i stor grad operere i det stille.
Vårt NorWatch-prosjekt har

siden 1995 gjort mye for å bryte
stillheten. Men fremdeles er det slik
at når andre medier en sjelden gang
skriver om norsk virksomhet i fattige land, er det utbyttet til de norske eierne som er mest interessant.
Så også for 99% av alle norske aksjefondssparere. De spør ikke etter
etikk, men er ensidig opptatt av
profitt.
Når norske oljeselskaper skal
lete etter olje i Barentshavet er miljøbevegelsens protester helt nødvendige. Og mediene følger med.
Men vet vi hva Statoils oljebrønner
utenfor Angola bidrar til utover
stort utbytte til Statoils eiere? Og
hvor ofte får vi kunnskap om hvorvidt norske leketøysimportører
bidrar til bedre arbeidsstandarder i
Kina, hvor 75% av lekene blir produsert? Sannheten er at få utenfor
selskapskontorene har peiling. Så

lenge Statoil, Hydro og andre norske selskaper tjener penger til den
norske felleskassen, og unngår
store skandaler, er alle fornøyde.
Hvorvidt selskapene bidrar til forbedringer for angolanere eller kinesere flest ser ut til å være et ikketema for den jevne nordmann.
Nasjonalstatsgrensene brukes
som unnskyldning for å la være å
bry seg. Men livskvaliteten til de
som skal leve med investeringene,
kan i noen tilfeller svekkes som
følge av norsk profittjag. I andre tilfeller kan handel og investeringer
bidra til økt velstand. Skal norske
interesser bidra til forbedringer
trengs uavhengige pressgrupper og
offentlig debatt om dette i Norge.
Vedvarende stillhet og offentlig
likegyldighet til temaet er uakseptabelt. ◆

ARILD HERMSTAD
daglig leder i
Framtiden i våre
hender.

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

Kontinentaldrift
Tittel: Mektige merkeklær:
Leverandørkjedens jerngrep
Forfatter: Pia A. Gaarder
NorWatch Tema 1 - 2004

Klærnes bedrøvelige historie

Sveisere skjærer opp stålet i den norske supertankeren.
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Kleskonsernene i Vesten eier ikke lenger
fabrikkene, men bestiller klærne fra et mylder
av fabrikker i lavkostland. Risikoen skyves
nedover i produksjonskjeden til den fattige
delen av verden, skriver Pia A. Gaarder i rapporten «Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep» som kommer ut i disse dager.
Det andre nummeret i rapportserien NorWatch Tema er spekket med fakta, og inneholder trolig den mest omfattende oversikten
over de største aktørene på det norske klesmarkedet som noen gang er publisert. I tillegg har Gaarder intervjuet og møtt arbeidere i hele tekstilkjeden – fra bomullsmarken,

via hjemmearbeidere, til konfeksjonsfabrikkene – i nøkkelland som Pakistan og
Thailand. Ved hjelp av ustrakt faktainnhenting – og gode bilder fra fotograf Kristin Fagerlid – maler forfatteren en moderne historie som handler om hvordan lavkostland kastes ut i en beinhard konkurranse seg i mellom som skrur lønn og
arbeidsforhold nedover. Boken representerer en viktig påminnelse om at klær er mer
enn snitt og farge. Plaggene har alle sin
historie, og den handler altfor ofte om fattigdom, slit og urettferdighet.
Omtalt av David Stenerud

Nord-Amerika og Europa beveger seg fra
hverandre. I følge geologene dreier det seg
om mellom fem og ni centimeter årlig. Det
skulle innebære 3–4 meter i det tidsrommet
historieprofessor og direktør ved Det Norske
Nobelinstituttet, Geir Lundestad, har rettet
sine sosio-seismografiske måleinstrumenter
mot: fra 1945 til i dag. En turbulent tid, som
strekker seg fra krigsruinener og Tysklandsspalting, via Marshallhjelp, NATO og kald krig,
til fallende murer og EU-utvidelser, 11. september og Irak-kriser - da amerikanerne
begynte å spise Freedom fries i stedet for
French fries. Og nå som Bush har fått forlenget leieavtalen i Det hvite hus med fire nye år
er det lite som tyder på at spenningsnivået vil
synke på verdens vestkant: det strides om
rakettforsvar, Kyoto-protokoller, internasjonale straffedomsstoler og kampen mot terror.
Lundestad, en internasjonal autoritet på forholdet mellom USA og Europa, har tegnet et
oversiktlig og detaljert kart over de nyere his-

toriske kreftene som former den vestlige halvkule – en viktig referanse for enhver som
søker å orientere seg i et verdenspolitisk landskap der polene er i drift og kompassnålen
har mistet retningssansen.

Tittel: USA og Europa – Imperiet
og de allierte etter 1945
Forfatter: Geir Lundestad
Forlag: Cappelen, 2004
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Greg Palast:

'ARANTERT GOD HANDEL

SVINDEL OG BEDRAG!
En undersøkende journalist på sitt
beste dissekerer nådeløst Bushs
USA og Tony Blairs England.

ETIKK KVALITET MILJ

«Courageous reporting... Read
this book!» Michael Moore

Innb. 298,-

Simen Sætre:

DEN LILLE STYGGE
SJOKOLADEBOKA
Det var noen hemmeligheter
Willy Wonka aldri fortalte…
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Norman G. Finkelstein:

HOLOCAUST-INDUSTRIEN

bnZ
dhh
^ii
g\

Et oppgjør med den ideologiske
fremstillingen av Holocaust.
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AT SMÍPRODUSENTER OG PLANTASJEARBEIDERE
I UTVIKLINGSLAND FÍR GODE HANDELS OG
ARBEIDSBETINGELSER OG TRYGGERE
SOSIALE VILKÍR

«…verdifullt norsk bidrag i
globaliseringsdebatten...»
Dagsavisen
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Stavanger kommune
• Agenda 21: KS og MD tildelte Stavanger Synergiprisen 2001
for samarbeidet mellom kommunen, Grønn Hverdag og stiftelsen
Grønn By for en bærekraftig utvikling.

• Gjenbruksbyen: I Stavanger materialgjenvinnes og gjenbrukes 65% av alt husholdningsavfall, 25% energigjenvinnes og
10% går til deponi.

• Energibyen: Alternativ energi tilrettelegges i alle bygg og
områder. Lavenergi- og fornybar energi er i fokus.

• Den globale by: Stavanger samarbeider med Antsirabe på
Madagaskar for en gjensidig bærekraftig utvikling.

• Den tette by: Det tilrettelegges for gåing, sykkel og kollektiv
He³g ZiiZg Hjc`dhi
BJAI>k^iVb^cZg#
Hjc`dhieg^h/`g&..!"

transport.

• Den grønne by: Det sikres grøntområder og bygges
sammenhengende gang-og sykkelstier.

GIR DEG ET BEDRE LIV
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finne sammen
fotoessay
«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.

Gøy på landet!
Er du lei tidsklemma, karriere og ferdigtygde programmer på TV?
Landbruksinteressert Oslo-gutt søker budeie med eller uten fletter. Du trenger ikke å hete
Solveig. Har sansen for sjølberging, økologisk landbruk og produksjon av egen mat. Glad i dyr
og lange hjemmelagde frokoster. Ble du nysgjerrig?
Send en epost til bonderomantikk@yahoo.no
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1967
Utkal Utopia

«Enhver kan drømme seg tilbake til en paradisisk tilværelse.
Men dette er et tapt paradis – et overbefolket område i økologisk
krise.»
Hydro-antropolog Rolf Lunheim om motstanden mot bauxitt-prosjektet
Utkal i India. NorWatch Nyhetsbrev nr. 1, 1996

En miljøvennlig bolig er
en godt isolert bolig
Fremtiden krever at vi tar vare på energien og forurenser mindre.
Vårt felles ytre miljø er kanskje det viktigste av alt.
God og riktig isolering kan kombinere personlige interesser og fordeler,
som reduserte fyringsutgifter og en stabil innetemperatur året rundt,
med et felles mål som miljøvern.
God isolasjon er miljøvern i praksis!

Doktor Død
«Hvis du vil overleve, så går du ikke til bedriftens lege for å sjekke
helsa.»
Arbeidere ved Scancems sementfabrikk i Liberia. NorWatch Nyhetsbrev
nr. 16, 1997

Ønsker du å støtte Framtiden i våre hender?
Du kan støtte Framtiden i våre hender med
gaver, Norwatch fadderskap, testamentariske gaver eller minnegaver.
Gaver: Konto nr 1602 58 50800
Framtiden i våre henders forskningsintitutt
(FIFI): Konto nr: 8200 01 22323
NorWatch: Konto nr: 8200 01 57674
Minnegaver og andre gaver:
Konto nr: 1602 58 50800

Redaktør:
Arne Storrønningen
astor@fivh.no

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

Råttent eple
«I Norge har jeg en fagforening på bedriften min, og det er fint.
Men på Sri Lanka? Jeg vet ikke om eplet er modent ennå.»
Stålprodusent Einar Øgrey. NorWatch Nyhetsbrev nr. 9, 1999

Vi vil samtidig benytte anledningen til å
takke for alle gaver. Framtiden i våre henders arbeid er basert på frivillig støtte.

Deskansvarlig/
Journalist/NorWatch:
David Stenerud
david.stenerud@fivh.no

Journalist/NorWatch:
Pia Anette Gaarder
pia.gaarder@fivh.no

Journalist:
Knut-Erik Helle
kehelle@fivh.no

Spaltist:
Steinar Lem
steinarl@fivh.no

Frilansfotograf:
Kristin Fagerlid
kristinf@fivh.no

I Nepal/Journalist:
Margunn Grønn
margunn@fivh.no

Journalist:
Sangeeta Lama
sengeeta@fivh.no

Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (FIVH) som arbeider for miljøansvar, rettferdig fordeling av ressurser og for livskvalitet. Bladet er
uavhengig av partipolitiske og religiøse interesser. Det kommer ut med
seks nummer i året.

Annonser: Grønn Markedskontakt:
Marit Sola, tlf 55 55 08 88
Design og repro: Cox Millimeter
Forsideillustrasjon: Rolf Groven
Abonnement: kr. 255,– per år
(intro. tilbud kr.185,–)
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Folkevett/FIVH
Fredensborgveien 24 G
0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50
fax: 22 03 31 51
e-post: folkevett@fivh.no
www.folkevett.no

Folkevett er tilsluttet
Fagpressens redaktørplakat.

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.

Grafisk utforming:
Sissel Ramsøe Bredesen
sissel@cox.no

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

www.glava.no
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Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Ved adresseforandring: Meld fra skriftlig. Bruk postverkets
spesielle postkort eller send konvolutt merket «Adresse-forandring». Oppgi EDB-nummeret som står på navneetiketten,
og gammel og ny adresse.

Ribbekrydder
En blanding av urter som både setter ekstra
spiss på juleribba, og gjør den lettere å
fordøye. Urtene knuses, blandes med salt og
gnis inn i kjøttet. La stå i 2 døgn før steking.
I samme serie finnes også viltkrydder,
fiskekrydder og brødkrydder.
Urtene fås kjøpt på apoteket.

