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NORAD-misjonærene
Det norske misjonsselskapet planlegger tilbaketrekningen fra misjonsøya Madagaskar. «Vi er egentlig ferdig her nede», forteller Madagaskar-nordmennene. De vil til nye misjonsområder.
Norwatch har besøkt øystaten som har vært norsk misjonsmark i
140 år.
De spedalske ved et av Misjonsselskapets mange hjelpeprosjekter er ikke
glad for tilbaketrekningen. Det gjelder mange andre som er avhengige av
misjonærenes penger også. De er redd for at livsviktige prosjektene ikke skal
kunne opprettholdes den dagen de norske midlene forsvinner helt.
Det er en velbegrunnet frykt. Den gassisk lutherske kirken er riktignok godt etablert. Halvparten av befolkningen er tilsluttet en kristen
menighet, men folk er fattige og bistandsbehovet er fortsatt betydelig.
Opplevelsen av å «egentlig være ferdige» på øya er mer avslørende
enn Misjonsselskapet selv liker. Den viser at bak all retorikk om utvikling er misjonærenes primære mål forkynnelse og omvendelse.
Men misjonsorganisasjonene har gjennom ﬂere tiår også fått utvikle seg til tunge bistandsaktører. Moderne misjon har deﬁnert seg selv
som deltaker i viktig samfunnsutvikling og vært nøye med å peke på
at de spiller en rolle langt utover det å forkynne. Regjeringen har villig
latt det drysse kroner over misjonsorganisasjonene. Over tusen misjo-
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nærer er ute i felten og fra 1983 til 2004 mottok organisasjonene rundt
2,2 milliarder NORAD-kroner til prosjektene sine.
Vi trenger en ny debatt om hva slags krav som skal stilles til Norad-ﬁnansierte prosjekter i regi av misjonen. Ja, en grundig debatt om
hvorvidt misjonsorganisasjonene i det hele tatt er egnet som tunge bistandsaktører. Professor Terje Tvedt formulerte det slik sist debatten
raste for 2 år siden:
«Hva hadde Stortinget sagt om den indonesiske eller saudiarabiske
staten ﬁnansierte fundamentalistiske muslimske organisasjoner som
drev veldedighet blant gatebarn i Oslo, men primært var opptatt av islamisering av hele det norske samfunnet?»
Det er et provoserende og godt spørsmål.
På Madagaskar kan ikke de spedalske koste på seg å være opptatt av
utviklingspolitikk og misjonsstrategi. Den som er redd for at risskåla
skal bli tom og medisinene bli borte har annet å tenke på.
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«Bak all retorikk er misjonærenes
primære mål forkynnelse og omvendelse»
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«I følge nøkterne fakta er vi allerede inne i
en tidlig fase av det mest ekstreme
temperaturendringsscenariet.»

illustrasjon av Bjarne Henning Kvåle

Gaias hevn
86 årige James Lovelock, Gaiateoriens far og en av gigantene
innen økologisk tenkning – har utgitt ny bok. Fort deg å lese den. For
snart kommer dommedag.
James Lovelock har alltid vært
kontroversiell. Gaia-teorien som
han unnfanget på 70-tallet ble av
mange fagfolk betraktet som uvitenskapelig.
Men for mange gav også Gaiateorien en ny og revolusjonerende
betraktningsvinkel – og en ny forståelse av klodens sammenvevde
økosystemer.
– Astronautene som ﬁlmet og
fotograferte jordkloden fra verdensrommet ga oss den første
visuelle opplevelsen av klodens
helhet, mener Lovelock.
4 FOLKEVETT
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Romperspektivet viste oss den
store virkeligheten på en ny måte:
Noen milliarder avanserte primater lever sammen med et tall-løst
mangfold av andre livsarter på en
brennende ildkule med en sårbar,
tynn hinne av livgivende vann,
land og atmosfære. Utenfor ﬁnnes bare det uendelige og dødelige rommet.
En art blant de oppreiste primatene har utviklet en livsform
som river opp den økologiske veven de selv og alt annet liv er avhengig av. En vev av liv de selv er
en del av.
Historien om Gaia og primatene er i ferd med å gå inn i et nytt
og dramatisk kapitel. Utslipp
av klimagasser forstyrrer de bæ-

rende økosystemene. Gaia er i en
tilstand som ligner feber. Det er
behov for akutt behandling. Kloden vil nok overleve. Mennesket
som art også, mener Lovelock.
Men vi er i stand til å påføre oss
selv og Gaia enorme skader.
I følge fakta er vi allerede inne i
en tidlig fase av det mest ekstreme
temperaturendringsscenariet, mener Lovelock
På en internasjonal klimaforskerkonferanse i 1987 laget forskerne en framskrivning med tre
mulige scenarier for en framtidig
temperaturøkning.
Det første innebar en moderat
temperaturøkning på 0.06 grader
per tiår. Det neste åpnet for en
mer omfattende endring i klodens

gjennomsnittstemperatur på 0.3
grader per tiår. I det siste scenarioet beskrev klimakonferansen
fra 1987 en situasjon som var
så ekstrem at det ble ansett som
nærmest science ﬁctionaktig, mener den britiske klimaeksperten:
I den verste utviklingsvarianten
ville temperaturen på jordkloden
stige med 0.8 grader per tiår, og
munne ut i en ny dramatisk gjennomsnittstemperatur 8 grader
høyere ved århundrets slutt.
De tre scenarioene ble framstilt ved hjelp av tre vekstkurver.
Den første er ﬂat og nesten ikke
stigende, den moderate stiger
langsomt, men tydelig, men den
siste kurven svinger bratt og dramatisk. I boken har Lovelock gjort
tilføyelse i framstillingen fra tjue
år siden. Med sitt eget punkt har
han markert dagens temperaturnivå – to tiår etter 1987 - inn i det
originale diagrammet.
– Vi er allerede i nærheten av
den ekstreme kurven som gjorde
pionerene innen klimaforskningen så bekymret, advarer den britiske professoren.
Han hevder videre at klimaforstyrrelsene ikke vil følge en
forutsigbar linje. Det vil komme
dramatiske enkelthendelser som
forsterker utviklingen og som
gjør det vanskeligere å se for seg
mønstret i klimaendringene. Det
er imidlertid ikke vanskelig å
forutse en nesten utradering av
viktige kjølesystemer som de store
regnskogene og de store ismassene
i polområdene, hevder han. Når
disse økosystemene slås ut vil temperaturøkningen forverres kraftig.
En gjennomsnittelig temperaturøkning på opp mot 8 grader i løpet av århundre vil skape
en dramatisk annerledes klode å
leve på. Havnivået vil stige slik at
de ﬂeste store kystbyene vil ligge
under vann. Bare et fåtall steder
vil temperaturen være utholdelige for folk. Et av stedene vil være

Hilde Kristin Egeland
Masterstudent i kulturvitenskap
ved Universitetet i Bergen.

de nordlige områdene i Europa.
I verste fall vil ﬂere milliarder mennesker komme til å dø i løpet av kommende århundre, advarer Lovelock.
De færreste klimaforskere vil
være med på Lovelocks nesten apokalyptiske konklusjoner. La oss anta
at han tar feil når det gjelder omfanget av skadene – og at temperaturøkningen blir mer begrenset. Det
tar allikevel ikke bort den opplagte
risikoen for en klimaforverring som
vil prege levevilkårene på kloden i
uoverskuelig framtid.
Lovelocks forslag til løsninger er
et kapitel for seg. Han omfavner kjernekraft og mener den er den eneste
kraftkilden som raskt nok kan erstatte fossile brensler. Han påstår
at miljøbevegelsen er romantisk i
sin tro på langsomme, grønne løsninger. Det er som å foreskrive urtemedisiner og forebyggende tiltak til
en pasient som trenger akutt livredning, mener Lovelock.
Det er vanskelig å se for seg at
en massiv internasjonal satsing på
grønn energi ikke vil ha tilstrekkelig effekt. Men det vil forutsette en
dramatisk satsing på forskning og
utvikling og omfattende samfunnsforandring. Lovelock virker rask til
å avskrive de grønne virkemidlene.
Han hopper dessuten bukk over et
hovedproblem: Utvikling av en forbrukerkultur som driver fram en
sterk økning i utslipp av de klimagasser. I sør bidrar riktignok veksten
til viktig sosial utvikling, men også
her ser vi ekstrem skjevfordeling av
goder og overopphopning av rikdom.
I nord er veksten helt meningsløs og
legger seg på toppen av et fra før stort
overforbruk. I både nord og sør mangler veksten økologisk bærekraft.
Uansett hva man mener om Lovelocks tilløp til endetidsprofetier:
Tilbake står allikevel en grøssende
hovedanalyse; Gaia er truet. Og hun
er mer enn bare et hjem for oss, konkluderer Lovelock. Hun er et levende
system og vi er en del av henne.
◆

Grønt bedrag?
Økoturisme er turistindustriens raskest voksende sektor, med en årlig vekst på 20-30 prosent. Nå satses det på økoturisme i Norge gjennom et prosjekt etablert av GRIP (Stiftelsen for
bærekraftig produksjon og forbruk) med WWF
og Innovasjon Norge som partnere. Det skal
blant annet lages en sertiﬁseringsordning for
godkjente økobedrifter, etter svensk modell.
En stor del av økoturismen i verden ﬁnner
sted i utviklingsland, gjerne i vanskelig tilgjengelige naturområder. Turistene kommer for å
titte på natur og dyreliv, mens de samtidig bidrar til vern gjennom pengene de legger igjen.
Dermed kan både turister og lokalbefolkning

av økoturisme i land i den 3. verden. Vern av arter og økosystemer er en universell verdi, men
det eksisterer en fare for at gjennomføringen vil
skje etter vestlige modeller, uten nok bruk av lokal kompetanse.
Økoturismen er først og fremst småskala
turisme. Hva skjer når økoturismen lykkes og
prosjektene utvides til større områder og involverer ﬂere turister?
At økoturismen gjerne ligger avsides til innebærer at turister ofte er avhengige av ﬂy. Dagens
ﬂytraﬁkk er allerede en trussel mot de økosystemene turistene vil oppleve.
Positivt: Dersom økoturismen vokser seg

«Den typiske økoturist er mellom 35-54 år, har høyere
utdanning og har gjerne en romantisk lengten etter
det ekte og urørte»
få økt forståelse for betydningen av å verne
truet natur.
Likevel har økoturismen - som all turisme en problematisk bakside.
Enda fjernere steder berøres og masseturismens motorveg trenger lengre inn i regnskog
og nasjonalparker. Økoturismen utgjør i dag
en minimal del av verdens turisme. Er det viktigere å satse på å gjøre masseturismen mer miljøvennlig?
Økoturismen spiller på det eksotiske. Høye
priser og begrenset tilgjengelighet gjør den til
et privilegium for velstående borgere i vesten.
Den typiske økoturist er mellom 35-54 år, har
høyere utdanning og har gjerne en romantisk
lengten etter det «ekte» og urørte.
Kan økoturismens mål om å kombinere
vern av natur og dyreliv med utvikling av lokalsamfunnet overhodet forenes? Utvikling og
bevaring er begreper som står i motsetning til
hverandre og de sier neppe nei til en real slosskamp. Hvem seirer når vern av miljø kommer i
konﬂikt med en fattig lokalbefolknings ønsker
om høyere levestandard? Vestlige miljøorganisasjoner spiller ofte en sentral rolle i utvikling

sterk og klarer å bevare strenge krav til vern,
kan den vel være med på å dra den øvrige turistnæringen i riktig retning. Når etterspørselen
etter miljøreiser øker vil turoperatører komme
kravene i møte.
Det ﬁnnes eksempler på at økoturismeprosjekter kan representere gode økonomiske utviklingsmuligheter for fattige land og regioner,
og at inntekter fra turismen brukes til vern av
regnskog og truede dyrearter. Styrken i opplysning og holdningspåvirkning må heller ikke
undervurderes, økoturismen kan oppmuntre
til respekt for andre levevis og kritisk reﬂeksjon
over turistens eget samfunn.
Men det kan bare skje gjennom sterk bevissthet om økoturismens farer. Vi må håpe at
WWF og GRIP er oppmerksomme nok på at
økoturismen kan undergrave seg selv ved å bli
masseturismens spydspiss.
Hilde Kristin Egeland er masterstudent i
kulturvitenskap ved universitetet i Bergen og
medlem av Framtiden i våre hender.
◆
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Et lite stykke Norge
Et sted i en av Oslos drabantbyer står en drosje tilgriset med slagord
mot muslimer og pakistanere. To dager seinere er den et ugjennkjennelig,
utbrent bilvrak. Hvorfor ble så få opprørt?
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Den var en lekker og nypolert
12-seter. Mens innbyggerne i drabantbyen sov, sprayet noen antimuslimske og rasistiske slagord
på kjøretøyet. To netter seinere
var noen der igjen. Kanskje med
en bensinkanne. Da beboerene
våknet til en ny arbeidsdag og
passerte parkeringsplassen ble
de møtt av et utbrent bilvrak. De
som har satt fyr på den har åpenbart jobbet målrettet og med visse tekniske kunnskaper om hvordan man hurtig svir av et kjøretøy
med maksimale skadevirkninger.
Det var neppe guttestreker.
En uke får det utbrente vraket
stå der. Restene av de antimuslimske slagordene skimtes så vidt
under den svidde, lakkerte over6 FOLKEVETT
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ﬂaten. En dag er bilen borte, bare
et sort, sotet felt i snøen er tilbake
som en påminnelse om de rasistiske ugjerningene.
Ingen oppslag i mediene. Hendelsen får passere i stillhet. Ikke
engang den søte lokalavisen med
fyldige referater fra basarer og
korpskonserter har fått med seg
det nattlige angrepet mot kjøretøyet til den muslimske sjåføren.
Ingen aksjoner i borettslaget eller
i nærområdet. Ingen fakkeltog
eller markeringer mot rasismen.
Blir ingen opprørt?
– Den som brenner bøker i dag
– brenner mennesker i morgen,
er en formulering fra trettitallets
Europa. Det er farlig å brenne biler også.

Det ulmer i Oslo drabantbyer.
Noen er ute med bensinkanner og
sprayﬂasker. En liten beklagelig
enkelthendelse? Ekstremister på
tokt? Kanskje det. Men det er trolig uttrykk for noe mer også. En
grovt rasistisk motivert handling
møtes med taushet, likegyldighet
eller frykt for å bli innblandet.
Bak gjentrukne gardiner sover
lektorene, bakerne, rørleggerne,
husmødrene, og prestene. Det er
farlig når biler brennes og tilgrises med rasistiske slagord. Det er
enda verre den natten lektorene,
bakerne, rørleggerne, husmødrene, heismontørene og prestene
ikke bryr seg. Eller tør bry seg.
◆

Økt fremmedfrykt
Undersøkelser viser økt fremmedfrykt og skepsis til innvandring og
innvandrere i Norge.
Nesten halvparten av alle norske ungdommer mener innvandring
er en trussel mot norsk egenart. Det
er dobbelt så mange som det var for
bare seks år siden, viste en undersøkelse utført fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste høsten
2005.
Halvparten av guttene, mot en
av tre jenter fryktet at innvandringen ville gi negative følger for den
norske egenarten. De mest tolerante
var ungdom i Oslo hvor innvandringen er klart større enn mange andre
steder i landet. Forskerne spør derfor om det er slik at mangel på daglig kontakt med innvandrere øker
fremmedfrykten og at skepsisen til
innvandrerne i hovedsak skyldes
uvitenhet og fordommer.

magasin for LIVSKRAFT,
BEVISSTHET og ÅNDELIGHET

”Den verden vi har skapt er et
produkt av våre tanker. Den kan
ikke forandres uten å forandre våre
tanker.” - Albert Einstein
”Ildsjelen har som mål å
forandre våre tanker nettopp fordi det er
fortidens feilaktige tanker som nå innhenter oss
med store miljøkatastrofer som konsekvenser.”
Ildsjelen er et frittstående og uavhengig
magasin som utkommer 4 ganger i året og
koster 195,- inkludert gratis bok.
Hvis vi skal skape en bedre verden må vi også få et nytt syn på oss selv.
Ildsjelen gir derfor ut bøker som kan bidra til nettopp det.

Abonnér på Ildsjelen, les bokutdrag eller kjøp bøkene på

www.ildsjelen.no
Tlf. 37060044
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Amen og adjø

tema

Madagaskar

De norske misjonærene er
egentlig ferdige på Madagaskar.
De spedalske er kristnet og overlatt
til seg selv og den lokale kirken.

JEANETTE RAZAFINDRAMIARANA har pyntet seg for
fotografen, med kjole og hatt fra Det norske misjonsselskap. 74-åringen var tidligere gift med «høvdingen» Jean.
Fremdeles er de to gode venner, forteller hun.

8 FOLKEVETT
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For Norwatch på Madagaskar:
tekst David Stenerud
foto Ulvar Arnkværn

D

a de første norske
misjonærene kom
til øya Madagaskar
utenfor Afrikas østkyst i 1866 dyrket
de aller ﬂeste gasserne forfedrene
sine. 140 år senere er landet nesten ferdig kristnet. Halvparten av
de drøyt 17 millioner innbyggerne i landet er organisert i kristne
menigheter, og den gassisk-lutherske kirken, som ble etablert av
norske misjonærer i 1867, teller i
dag 2,4 millioner medlemmer og
er selvgående.
Det norske misjonsselskap
(NMS) driver noe evangelisering i
perifere utposter, men i hovedsak
er det prosjekter som kvaliﬁserer
til norsk statlig støtte som holder
liv i den tradisjonsrike misjonsorganisasjonen på verdens fjerde
største øy.
Du og jeg og oljen vår betaler
gjennom UD og Norad for brorparten – 53 prosent i fjor – av Det

norske misjonsselskaps virksomheter på Madagaskar.
– Egentlig ferdige
I Stavangergata midt i innlandsbyen Antsirabe i Madagaskar ligger hovedkvarteret til Det norske
misjonsselskap.
Madagaskars
nest største by ble grunnlagt av
nordmannen Thorkild G. Rosaas
(1841-1913) allerede i 1870-årene,
og fremdeles er det nok nordboere
her til å holde drift i en skole for
misjonærbarna. I dag er det presten Bjørn-Eddy Andersen som er
sjefen, eller «representanten» som
det heter i misjonskretser.
Andersen forteller oss at NMS
«egentlig er ferdig» på Madagaskar.
– Vi er i ferd med å overføre mer
og mer av virksomheten til den
gassisk-lutherske kirken, men det
tar tid, forklarer Andersen.
Andersen, fotografen og jeg er
ute og spiser pizza på et fransk
sted i Antsirabe, og NMS-sjefen

«Ingenting her minner om den
«omsorg og kjærlighet» NMS
forkynner»

forteller engasjert om virksomheten. Spesielt fremhevet han
bistandsprosjektene, de «grønne» skolene, jordbruksskolen og
døve- og blindeskolene.
På Andersens egen hjemmeside
på nms.no fremhever Madagaskar-representanten helt andre sider
ved arbeidet: «evangelisering, diakoni, ledertrening og organisasjonsutvikling». Her nevnes ikke
bistandsprosjektene med ett ord.
Det gjør ikke de spedalske heller.
Koloni av spedalske
Spedalskkolonien Mangarano
ligger en halvtimes kjøring utenfor Ansirabe. Den er allerede
overdratt til den gassisk-lutherske kirken, men NMS åpner
fremdeles for å donere penger.
NMS beskriver på sine hjemmesider senteret som et sted «hvor de
menneskelige aspektene, omsorg
og kjærlighet, alltid er i høysetet.»
Misjonselskapet har som mål å
samle inn 16.400 kroner til de
rundt 100 beboerne i 2006.
Inne blant de ﬁngerløse og
noen ganger neseløse gamle og
deres gjennommøkkete barn og
barnebarn, slår det oss at de nok
burde satt seg et litt høyere mål.
Mangler mat til ungene
Vel er de spedalske kristne, og det
står en velholt kirke og brisker
seg, ruvende midt blant de nedgriste, lave murhusene folkene
bor i. Men ingenting her minner
om den «omsorg og kjærlighet»
NMS forkynner. Folk går i ﬁller.
– Det vi mangler mest er mat, vi
har så mange unger her, sier Jean
Rakotondrainobe. 72-åringen er
en av 44 spedalske i kolonien og
fungerer som en slags leder i det
lille samfunnet.
Ifølge Jean må senteret greie
seg med 16 millioner gassiske
franc, knapt 10.000 kroner, i året
fra kirken.
– Da nordmennene drev senteret ﬁkk vi denne summen ﬁre
ganger i året, forteller den gamle
mannen.
Død og desinﬁsering
Vi håndhilser på de spedalske. De
er alle gamle. Ungene ser friske
ut. Snørrete og møkkete inntil
underhuden, men ikke leprasyke.

10 FOLKEVETT
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– De får medisiner, så de er
ikke mittsomme. Alle de som er
smittet er ganske gamle, hadde
vi blitt fortalt av misjonærene i
Antsirabe.
Det var ikke helt sant. Det har
hendt at det har vært sparsomt
med medisiner i kolonien. Tolv år
gamle Emanuel Randreanasolo
er spedalsk. Han er smittet av moren sin. Flere tenåringer er smittet, forteller folkene i kolonien.
Fotografen klager på at det
lukter en blanding av død og desinﬁseringsvæske av hånden hans
etter at han har tatt koloniens
eldste kvinne i den rurete underarmen til hilsen. Jeg har også hilst
på den lemløse kvinnen og har
ikke rukket å ta innover opplysningene om at de syke fremdeles
kan være smittsomme. Jeg er ved
å tørke av tuten på vannﬂasken
og sette den til munnen, men ombestemmer meg og vasker hilsehånden med vannet i stedet.
Mirakel og 81 barnegraver
Selv om norske misjonærer har
arbeidet blant spedalske på Madagaskar helt siden 1980-årene, skal
ingen, noensinne, ha blitt smittet
med den grusomme sykdommen.
– Det er nesten som et mirakel,
mener misjonærene selv. En mer
nærliggende forklaring er trolig at
de norske misjonærene var langt
bedre fødd enn gasserne og derfor
hadde et sterkere immunforsvar.
Dessuten, og ikke minst, var nordmennene nøye med hygienen.
Ingen må likevel tro at det har
vært noen farefri dans på roser å
frelse de vantro på Madagaskar
gjennom nesten 140 år. I dag er det
bare noenogtyve norske misjonærer igjen på øya, og et titall barn.
Men det er langt ﬂere norske graver. 73 voksne og 81 barn er stedt
til hvile på øya. De ﬂeste døde av
malaria.
Og det er fremdeles farlig å
jobbe på øya. Noen måneder før
vårt besøk hadde et av misjonærbarna fått en infeksjon i det ene
benet etter å ha sprunget på en
blikkplate. Jenta ble fraktet i hui
og hast tilbake til Norge og rakk
bare så vidt å redde det inﬁserte
benet fra amputasjon. Et par år
tidligere holdt en misjonær og
hennes ufødte barn på å miste

Madagaskar

EMANUEL RANDREANASOLO (12), TIL VENSTRE, MOREN RAZANADRASOA (36) OG BESTEMOREN RASOANANDRASANA
er alle leprasmittet. De tre barna foran har berget seg unna den
stigmatiserende sykdommen.

livet da moren ﬁkk malaria under svangerskapet.
Flyttet og forlatt
De spedalske har ikke alltid
holdt til på Mangarano. Inntil
på slutten av 1800-tallet bodde
leprasyke fra Madagaskars
midtregion i en kjempekoloni
rundt de varme kildene i Antsirabe. Pasientene ble jagd da den
regjerende dronningen kjente
på seg at hun og hennes kunne
behøve kildene til egen rekreasjon. Norske misjonærer etablerte senteret på Mangarano
tidlig i forrige århundre og på
det meste har det vært nesten
tusen syke og friske beboere i
kolonien.
Spedalsksenteret på Mangarano ble drevet av norske
misjonærer frem til begynnelsen av nittitallet. Siden da har
den gassisk-lutherske kirken
hatt ansvaret for rundt hundre

syke og friske der.
Inne på den forlatte hovedbygningen hvorfra de norske
misjonærene
administrerte
spedalskkolonien frem til for
et drøyt tiår siden faller tapetet
av veggene. Et bilde av NMS’
misjonærer over hele verden
henger ennå på veggen inne på
oppholdsrommet. Stoler står
dratt litt sidelengs vekk fra et
salongbord og gir inntrykk av
at alt er urørt her siden de siste
nordmennene bare reiste seg
og gikk.
Hva skjedde?
«Egentlig er vi ferdige på Madagaskar, og skal konsentrere oss
om andre steder i verden.» Det
var det NMS-sjef Bjørn-Eddy
Andersen fortalte oss på den
franske pizzarestauranten.
Ferdig med kristningen,
kanskje, tenker vi. Men skal de
siste spedalske nå gå for lut og

JEAN RAKOTONDRAINOBE har bodd i Mangarano siden
han var liten gutt - bortsett fra 18 år som sjåfør i hovedstaden Antananarivo som ung mann. 72-åringen er spesielt
bekymret barna, etter at de norske misjonærene trakk seg ut.

KIRKEN, VELHOLDT OG SOLID SOM EN BAUTA, og ruver i den spedalske landsbyslummen i Mangarano. Gudshuset ble oppført av de norske
misjonærene i 1918, og fremdeles arrangerer NMS gudstjenester her fra
tid til annen.
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NORAD-misjonen
Det meste av den statlige bistandsstøtten til norske misjonsorganisasjon gått gjennom Norad og via paraplyorganisasjonen
Bistandsnemnda.
I februar i år ble nemnda tildelt 140 millioner kroner til 150 ulike bistandsprosjekter. Beløpet er det samme som i fjor, noe Bistandsnemnda selv karakteriserer
som «en tillitserklæring». I virkeligheten er forholdet at bevilgningene til bistandsnemnda har økt hvert år Kjell Magne Bondevik har sittet i statsministerstolen,
men de har vært frosset de årene Jens Stoltenberg har styrt regjeringen.
Følgende organisasjoner er medlemmer av Bistandsnemnda:
Areopagos, De Frie Evangeliske Forsamlinger, De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den norske Misjonsallianse, Den Norske Tibetmisjon, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Det
Norske Misjonsselskap, Frelsesarmeen, Kristen Muslimmisjon, Metodistkirkens
Misjonsselskap, Mission Aviation Fellowship Norway, Normisjon, Norsk Luthersk
Misjonssamband, Norsk Misjon i Øst, Ungdom i Oppdrag, og Wycliffe Bibeloversettere i Norge.

AV DE RUNDT 20 STØRRE FOLKEGRUPPENE
på Madagaskar, er to av indonesisk herkomst;
merianene og bétsiléoene. Merinaene er i dag det
mest ressursrike folket på Madagaskar, og regnes
på mange måter som et herrefolk. Den indonesiske innvandringen til øya er spesielt tydelig i
kulturlandskapet, som i innlandet for det meste
består av rismarker.

kaldt vann bare fordi de er ferdig
kristnet og møter opp i kirken
i leiren hver gang den gassiske
NMS-presten holder gudstjeneste? Det skjer en gang i måneden.
Eller skal de nå, som gode
kristne, være takknemlig overfor
nordmennene fordi de hvert år
bidrar med anslagsvis 16 kroner
per person i den elendige leiren?
– eller fordi noen av misjonærene
kjører opp med ris og kjøtt til
dem hver 1. juledag?
For var målet ikke at de skulle
kristne Madagaskar, men – slik
som i bistanden – at de skulle
hjelpe befolkningen til å bli selvhjulpne, så var de jo slett ikke
«egentlig ferdige». Selv om de
ﬂeste på spedalskkolonien Mangarano er friske nok til å arbeide
– og ikke smittsomme så lenge de
får medisinen sin – er de omtrent
12 FOLKEVETT
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«Vårt besøk på den gamle spedalske kolonien,
viser hvor problematisk det er at målet
primært er kristning, og ikke fysisk helbredelse
eller samfunnsmessig utvikling.»

så langt fra selvhjulpne som du
kommer. De virker passivisert,
nærmest desillusjonerte.
Hva skjedde?
Skylder på lokal svikt
– Senteret ble overtatt av lokalt bispedømme og lokalt sykehus – men
med noe økonomisk støtte fra NMS,
som har fortsatt til denne dag og vil
fortsette å komme. Øvrig støtte skal
komme fra gassiske myndigheter og
lokal kirke, dette siste har dels sviktet helt eller delvis, forklarer NMSsjef Bjørn-Eddy Andersen på e-post.
– Det har gått svært tregt med å
få fram det lokale eierskapet. Men
denne prosessen er vi midt inne i
– for tida – og mitt håp er at vi skal
ﬁnne fram til lokale samarbeidspartnere som har syn for denne
marginaliserte gruppe og deres ve
og vel, skriver han.

– Du sier dere på mange måter er
ferdige i Madagaskar og at prosessen
med å overdra ansvar til den gassisklutherske kirken alt er i gang…
– Hva vi ikke er ferdig med –
hverken NMS eller andre aktører
– er å bidra til å vri bistand geograﬁsk fra innland til kystbefolkningen som er de aller fattigste og
de som har minst av de menneskeverdige goder som helse, skole,
mat og så videre. Men vi er i siget
på den endringsprosessen. Selv
har jeg gitt tydelige signaler, også
til ambassaden og Norad, om
nettopp det taktskifte som er vesentlig for en positiv utvikling på
Madagaskar. Gapet mellom nivå i
innland og kyst bidrar til politisk
og økonomisk spenning i landet,
svarer Andersen.
Det er tilfeldigvis slik at det
også er langs kysten det er mest

ugjort med hensyn til ren kristen
misjonering.
Drivkraften. Egentlig
Tilfeldig eller ikke, Misjonsselskapets hovedanliggende er langt
mindre tildekket på organisasjonens egne hjemmesider:
«Det Norske Misjonsselskap
(NMS) ønsker å være et dynamisk
redskap i Guds plan for å bringe
evangeliet til folkeslagene. Drivkraften bak virksomheten er ønsket om å gi alle mennesker del i
den kjærlighet som det kristne
budskapet formidler» starter NMS
sin egenpresentasjon – og fortsetter: «Diakonal og sosial innsats
går alltid hånd i hånd med forkynnelsen av det kristne budskapet.
Dette skal være et kjennetegn ved
NMS’ misjonsarbeid.»
Til tross for at det overord-

SJEFEN FOR NMS PÅ MADAGASKAR, BJØRN-EDDY ANDERSEN,
foran bysten av nordmannen
Thorkild G. Rosaas, som grunnla
misjonsbyen Antsirabe for 130 år
siden.

RAZANA BAHOAKA er spedalskkoloniens eldste, men vet
ikke selv hvor gammel hun er
– ikke engang anslagsvis. Den
gamle kvinnen mangler både
føtter og hender, og plages av
værkende sår.

nede målet til Misjonsselskapet
er misjonsvirksomhet, er over
halvparten av NMS budsjett på
Madagaskar statlige penger. Flere
spør om det riktig at UD og Norad gir bistandsmidler til NMSs
prosjekter på Madagaskar, når
organisasjonen har et helt annet
overordnet mål enn bistand.
Vårt eget besøk på den gamle
spedalske kolonien, viser hvor problematisk det er at målet primært
er kristning – og ikke fysisk helbredelse eller samfunnsmessig utvikling. De spedalske og deres barn
og barnebarn sitter i hvertfall igjen
i på Madagaskar, og håper at Misjonsselskapet ikke overlater dem
til seg selv, nøden og et månedlig
besøk i et strøkent kirkebygg.
◆

FOLKEVETT nr. 2 • 2006

13

samtalen

«En sentral forsker pekte lenge på at
temperaturen i atmosfæren ikke hadde
steget så mye som forventet. I fjor viste
det seg at måleinstrumentene
var galt innstilt …»

STEINAR LEM møter
PÅL PRESTRUD

Varslede klimaendringer
På Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo, sitter direktør Pål Prestrud og
skal bekjempe de menneskeskapte klimaendringene. De er her allerede.
Likevel vil han bare anbefale populære tiltak.
tekst STEINAR LEM foto LILLIAN JONASSEN

– Det er ingen diskusjon blant
forskere om vi ser menneskeskapte klimaendringer. Man diskuterer hvor store de blir. Noen
snakker om mange grader og katastrofer, andre nedtoner farene.
De aller ﬂeste ser utviklingen som
alvorlig. Modellene vi bruker klarer å etterape klimautviklingen
de siste 140 årene. Men framtiden
er usikker – vi vet heller ikke hva
de naturlige klimaendringene
bringer. Klimasystemet er ustabilt. Det har endret seg dramatisk og raskt tidligere. Endringene kan gå fortere og fortere på
grunn av selvforsterkende mekanismer. De gassene vi slipper ut
nå blir værende i atmosfæren i et
par hundre år. Hvis klimaet om
ti eller førti år forverres kraftig,
er det for seint å gjøre noe. Vi må
handle nå.
– For seint? Fordi klimaet ikke
normaliseres selv om vi reduserer
utslippene eller fordi oppvarmingen
løper løpsk?
– Det er en stor diskusjon. Får
Norge en oppvarming på en til to
grader, vil det være positivt for oss
– unntatt for skifolket …
– … Vindruer i Gudbrandsdalen!
Utsiktene burde få KrF til å snu i
klimapolitikken …
– … Ja. Men en global gjennomsnittsøkning på over to, tre
grader, vil være skadelig – over14 FOLKEVETT
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alt. Særlig i fattige land, som har
minst ansvar for det som skjer.
Stiger temperaturen over noen
tiår med syv, åtte grader er det
– forferdelig. Allerede nå ser vi at
ekstremvær øker: ekstrem varme,
ekstrem nedbør. Der det er vått,
blir det våtere, der det er tørt blir
det ofte tørrere. Om det blir ﬂere
orkaner diskuteres.
– Kurvene for temperaturøkningen i Det karibiske hav de siste 25
årene og økningen i orkanenes ødeleggelseskraft følger hverandre - bratt
oppover.

Usikkerhet skal komme fram,
men helhetsbildet må være balansert. Alle uavhengige forskningsorganisasjoner sier nå at det er
sterke bevis for at det meste av
oppvarmingen skyldes menneskelige aktiviteter. Også Det amerikanske vitenskapsakademiet
slutter seg til FNs klimapanel. En
sentral forsker pekte lenge på at
temperaturen i atmosfæren ikke
hadde steget så mye som forventet. I fjor viste det seg at måleinstrumentene var galt innstilt …
Men det ﬁns sterke motkrefter:

«– Vi må ikke lage dommedag. Det er
fortsatt mulig å gjøre noe, men vi har
ikke mange årene på å starte.»
– Vi ser det i alle tropiske havområder.
– Går ikke endringene raskere
enn vi trodde for ti år siden?
– Jo, særlig i Arktis. Men global
dimming – partikler fra forurensing – demper oppvarmingen.
Klarer vi å redusere forurensingen, blir det trolig enda varmere.
– I mediene skapes det stadig inntrykk av radikal uenighet: Man skal
ha med «begge sider».
– Mediene framstiller ofte
klimaforskningen veldig skjevt.

De som eier de fossile verdiene.
– Oljeindustrien betaler forskere?
– Selvfølgelig. Mange konservative tankesmier i USA får
bidrag direkte fra olje- og kullindustrien. Saudi-Arabia, Venezuela, Nigeria er blant de verste
statene i klimaforhandlingene.
Saudi-Arabia trenerer forhandlingene ved å kreve kompensasjon
hvis de ikke får ta ut all oljen.
– Hva med de nasjonale, fossile
lobbyene?
– Det er veldig interessant –

noen burde undersøke lobbypresset skikkelig. Men i Norge tilhører
petroleumen staten. Vi tjener på å
pumpe opp. Og klimaforskningen får mindre midler.
– Selv miljøbevegelsen engster seg
mer for forurensing i Barentshavet
enn for karbonet som skal slippes løs.
– Ja, petroleumseksporten betyr at vi bidrar med nærmere tre
prosent av verdens utslipp. Skal
verden svi av alt fossilt brensel,
ødelegger vi klimaet. Det er hevet over tvil. Norge kunne bli det
første land i verden som lar noe av
oljereservene ligge.
– De samme journalistene som
skriver fryktinngytende om ekstremt
vær, skriver begeistret om den økonomiske veksten. Om billige ﬂybilletter.
– Er det de samme?
– Det er iallfall samme redaktør.
– Kunnskapen er lav. Det ﬁns
et enormt informasjonsbehov.
Hadde Norge bremset veksten i
petroleumsutvinningen, ville vi
trolig oppfylt Kyoto-forpliktelsene.
– Jens Stoltenberg sa nettopp at
nordmenn kommer til å reise mer
– og at miljøproblemene kan løses
gjennom optimisme og ny teknologi.
Navnet Jens Stoltenberg synes
å utløse en mentalitetsendring
hos Prestrud:
– Jeg tror heller ikke at mange
vil bruke bil og ﬂy mindre. Jeg

tror på politiske tiltak, fellesløsninger. Mye kan gjøres uten at du
må parkere bilen for godt og aldri
ﬂy. La oss begynne med det enkleste, og få aksept for det.
– Ikke parkere, men kanskje snu
jevn økning til jevn reduksjon?
– Folk er ikke kommet så langt
ennå. Det viktigste er å begynne
med det som ikke smerter. Hadde
Norge over 10, 15 år skiftet ut bilparken med hybridbiler, ville vi
redusert utslippene fra transportsektoren med 40 prosent.
– Da ser du bare på Norges regnskap. Globalt ville CO2-utslippene øke
fordi produksjonen av en personbil betyr syv tonn CO2 opp i atmosfæren.
– OK. Men ved bruk av ny teknologi, reduseres utslippene voldsomt. Halverer du kjørelengden,
blir effekten voldsom. En sterk
økning i kollektivtransporten vil
redusere bilbruken. Ser vi mer
til klimaendringene, kan vi kanskje øke ﬂyskattene så mye at det
monner. Men vi må være realister
og ikke begynne der.

– Er det nok å tilby hverandre
billigere kollektivtransport? Må vi
ikke ofre noe? Helen Bjørnøy synes
også mer opptatt av at bilister skal
skånes for dårlig samvittighet enn
for klimaskader.
– Folk har et personlig ansvar
– men du kan ikke tvinge mennesker. Nye kontorbygg bruker
nesten ikke energi. Teknologien
ﬁns, men det trengs langsiktig
samfunnsplanlegging.
– CO2-frie gasskraftverk?
– Ja!
– CO2 skal spaltes – og trykke opp
mer olje…
– Det er et paradoks. Skal lagring på lang sikt gi et vesentlig
bidrag, snakker vi om mye større
mengder enn det som skal til for å
pumpe opp litt ekstra olje. Norge
kan være med på å utvikle denne
teknologien, uten at det er den
endelige løsningen.
– Er ikke de enorme summene
som må investeres bedre anvendt på
usexy tiltak som varmepumper?
– Kanskje. Det er en fare for

at en het sak betyr at vi overser
andre muligheter: Vindmøller til
havs, bølgekraftverk.
– Hva med personlige CO2-kvoter? Rasjonering?
– Jeg ble gretten da jeg hørte
det forslaget fra Lavutslippsutvalget. Det er taktisk galt å skremme
folk. 30 prosent stemmer FrP allerede. Det ville kreve et stort byråkrati også.
– Du lyder selv som FrP?
– Nei, for vi har andre måter å
starte en prosess på. 20 prosent av
bilbruken er ren luksus. God kollektivtransport gir reduksjon.
– Har orkanene i USA gjort inntrykk på opinionen og makten?
– Iallfall på opinionen, selv
om menneskets bidrag ikke diskuteres så mye. Man har fått demonstrert hva klimaet betyr og
hvilken villskap som kan utløses.
Investeringsselskapene interesserer seg for klima, ﬂere delstater
har klimaplaner, religiøse miljøer
endrer syn.
– James Lovelock sier det er for

seint: milliarder vil dø.
– Vi må ikke lage dommedag.
Det er fortsatt mulig å gjøre noe,
men vi har ikke mange årene på
å starte.
– Hvordan skal ansvaret fordeles
mellom mediene, befolkningen, politikerne og det økonomiske systemet?
– Ganske jevnt, tror jeg. Vi er
alle en del av systemet. Men økonomisk vekst og klimautslipp
henger ikke entydig sammen:
USA slipper ut dobbelt så mye klimagasser per innbygger som vesteuropeerne. Og de har det ikke
dobbel så bra som oss. En Prius
går på 0,4 liter drivstoff. Snart
blir det 0,2.
– Betyr det noe at vi sitter innendørs eller i behagelige biler, fascineres
av skjermteknologien – og ikke er på
fjellet i storm?
– Helt sikkert. Vi isolerer oss
mer og mer fra naturkreftene, og
skjønner derfor ikke vår sårbarhet og avhengighet av naturen.
◆
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tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stiﬁnner

Jeg sitter ved et tjern i barskogen øst for Oslo. Tjernet er islagt. Bare
langs land går det en smal stripe med åpent vann. En bokﬁnkhann
synger sin korte strofe i en bjerk over hodet mitt, om igjen og om igjen,
ivrig opptatt med å fortelle at dette området er hans.

Mitt tjern

Tjernet holder til 248 meter
over havet i skyggen fra to åser og
heter Blåtjernet. På kartet ligner
det en snegle som strekker seg ut
av huset sitt, snur jeg kartet opp
ned ligner tjernet påfallende på
mannens kjønnsorgan. Det er
drøyt ﬁre hundre meter langt.
Våger jeg meg ut på isen? Våger jeg spranget over den knappe
meteren med åpent vann? Jeg
nyter å overskride stranden, den
frydefulle grensen mellom land
og vann. Å kunne trå over strandlinjen medfører frihet, men også
en smule usikkerhet. Jeg kommer kanskje aldri tilbake til fast
grunn.
Han hakker hull i isen for å
bade, en pensjonist jeg kjenner.
Selv sitter jeg på isopor og drømmer om sommer. Inderlig kontakt med sommeren får jeg først
når jeg er i ett med Blåtjernet, når
lunkent vann kjærtegner kroppen min, når jeg svømmer blant
vannliljer og ser bladene gynge i
kjølvannet fra mine froskeaktige
bevegelser. For å kjenne en innsjø
må man ha badet i den, påstår en
16 FOLKEVETT
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venn av meg. En venn jeg sjelden
ser i annet enn badeshorts og
joggesko om sommeren. Jeg kan
trygt si jeg kjenner Blåtjernet.
Her hersker jeg, roper bokﬁnken. Blåtjernet er litt mitt også,
svarer jeg. Jeg treffer sjelden andre
mennesker her.
Her på steinen jeg nå sitter med
lue og vindjakke, legger jeg i julikvelder fra meg klokke og briller,
trekker inn magen og vakler barbeint på småstein og furukongler
ned til tjernet, skritter over vannkanten og vasser uti, men ikke så
langt. Jeg er ikke tilhenger av den
raske nedkjølingens gys, og blir
stående lenge med vann til knærne. Nølingen kan skyldes kalde
traumer fra den gang jeg lærte å
svømme i et tjern som dette. Jeg
var syv år og hadde et belte av
kork rundt brystet. Det var før
drivhuseffekten og jeg husker
bare gåsehud, hakkende tenner,
lukten av vått håndkle og angst
for at gjedda skulle sette tennene
i min innskrumpete tiss.
I dag lukter det våt is og barskog. I juli bobler det duftende

metan opp fra gjørmebunnen når
jeg tråkker ut i vannet. Det lukter
Asbjørnsen og Moe og Kittelsen.
Hadde den norske folkekarakteren vært annerledes om landet
vårt manglet slike mørke, myrete
og mangfoldige tjern – der ﬁsk
utgjør bare cirka én prosent av
artene?
Med vann til knærne nyter jeg
tjernet. Et vindblaff, et ﬁskevak,
en vannløper, en stokkand, en insektjaktende linerle på et vannliljeblad – alt meldes det straks fra
om i små vippende, solblinkende
bølger. Rundt meg ser jeg høyder
kledd i gammel skog, så gammel
at regjeringen har bestemt at den
skal være et naturreservat. I sør
risler en bekk ned i tjernet.
Etter litt nøling lar jeg vannet
langsomt passere badebuksa. Lar
kroppen passere grensen mellom
luft og vann – og senker mitt legeme ned til abbor og mort og
igler av ymse slag. Så plasker jeg
fremover med hvit hud og blå badeshorts, legger meg på ryggen,
ser høye godværsskyer og hører
gjennom vannet skvulpingen fra

egne padlende føtter – en god lyd.
Jeg liker at vann stimler sammen
rundt kroppen min. I en slik tilstand oppstår det øyeblikk hvor i
hvert fall jeg kjenner meg tilfreds
med tilværelsen. Den gleden bringer meg dypere inn i sommeren.
Alle burde ha sitt eget lille tjern.
Jeg brystsvømmer mot sola
som har sunket nesten ned til den
grantaggete åsen vest for tjernet.
Det glitrer rundt meg. En sverm
av insekter vibrerer i luften over
vannoverﬂaten. Jeg hører bølgeskvulp mot stranden. Føttene fryser når jeg strekker dem nedover
og trår vannet.
Hva hadde Norge vært uten
innsjøer? Norge er en vannstormakt sammen med land som Finland, Canada og Island. Vann er et
under, slår jeg fast, og får en god-

«Hadde den norske folkekarakteren vært annerledes om landet vårt
manglet slike mørke, myrete og mangfoldige tjern?»
het for væsken som omgir meg. I
slike stunder tenker jeg alltid på
verdens ørkenland. I Turkmenistan klumper hele befolkningen
seg sammen i fem oaser.
Her ved min oase er klumpen liten, bare bokﬁnken og jeg.
– Tjernet er mitt, roper fuglen,
uten stans. Den bygger et gjerde
med sangen sin.
Våre fjerne forfedre levde som
vanndyr, mener noen forskere.
Den enorme Riftdalen i Afrika,
der vuggen vår sto, ble engang
delvis oversvømt av Rødehavet.
Tobente som overlevde og ﬁkk
brakt sine gener videre til oss, var

de som beseiret vannskrekken og
ble ﬂinke til å skaffe seg sjømat
gjennom vading, svømming og
dykking. Sjømaten gjorde hjernen vår større og smartere. Er det
derfor kroppen vår trives så godt
med omega-3? Er det derfor vi er
så glade i å dusje, bade og leke i
vann? Er det derfor vi har ﬂere
felles egenskaper med enkelte
sjøpattedyr? Svenske forskere har
for eksempel funnet ut at milten
fungerer på samme måte. Den
trekker seg sammen og leverer
en større mengde røde blodlegemer når vi dykker. Dermed kan vi
oppholde oss lenger under vann.

Kanskje vi burde kalle oss Homo
aquaticus?
Jeg trives med å krysse grensene som strandlinjen og vannoverﬂaten danner. Et år badet jeg hver
eneste dag i juni, juli og august – i
friluft.
Naturen er full av grenser og
overganger – fengslende på hver
sin måte. Overgangen mellom
natt og dag, mellom vinter og
vår, mellom regnvær og solskinn.
Og tenk på en dal på Vestlandet,
av den typen som begynner ved
fjorden og ender på snaufjellet. I
løpet av noen timers marsj passerer du ﬂere grenser, for klima,

planteliv og dyreliv.
Etter et sommerbad ligger
jeg som en sel i sola på Blåtjernets eneste svaberg og lar dagens
siste solstråler varme meg. En
stille, innadvendt, nesten religiøs
stund, før jeg med maur og barnåler i underbuksa tar avskjed
med tjernet mitt.
Denne eiendommen er min,
roper bokﬁnken, roper bokﬁnken, roper bokﬁnken. Litt min
også, sier jeg – og våger spranget
over stripen med åpent vann.
◆
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Reisen til miljøkatastrofen

Svart gull, svart framtid

I Niger-deltaet er sporene etter nesten 50 år med oljeutvinning spøkelsesskip og vedvarende fattigdom.

I Nigeria for Norwatch
tekst Anne Hege Simonsen
foto Sigurd Jorde

De internasjonale oljegigantene har tjent seg søkkrike og skapt et
miljøhelvete for folk og dyr. Niger-deltaet i Afrikas mest folkerike
nasjon, Nigeria, har vært de internasjonale oljegigantenes
tumleplass i nesten et halvt år århundre. Nå har befolkningen
i området fått nok.
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– Bilene etser i ﬁller på grunn
av sur nedbør fra gassbrenningen. Ikke kan vi drikke regnvannet heller. Vannet blir svart som
blekk når det får stått noen dager,
sier Elfrida Jumbo fra Bonny Island i det sørlige Nigeria.
– Kan du svømme? Mannen
som hjelper oss ombord i den lille
båten rekker oss hver vår oransje
redningsvest. «Work west only»
står det på dem. De ﬂyter kanskje ikke så godt, men koster bare
noen kroner å leie.
Båten til Bonny Island i det
sørlige Nigeria ligger dypt i det
grå vannet nedenfor en trebrygge

full av mennesker. Vi sitter fem
personer på hver tofte og foran i
baugen ligger svære sekker med
malt kassava. Minutter senere
svinger vi ut av havneområdet i
Port Harcourt og inn i mangroveskogen. Båten løfter optimistisk
på fronten og legger plastﬂasker,
matrester og hektiske mennesker
bak seg. Vind, og av og til noen
løpske kassavagryn, pisker oss
mildt i ansiktet når skipperen
møter bølgene på skrå.
Bonny Island er halvannen times båttur borte. Turen går gjennom Niger-deltaet, der Vest-Afrikas største elv møter den delen
av Atlanterhavet som kalles Guinea-bukta. Her ligger den største
forekomsten av svart gull på det
afrikanske kontinent. Nigeria
fant olje i deltaet allerede i 1956,
og i dag er også dypvannsboringen i full gang. Norske Statoil,
som er ekspert på dypvann, er ett
av selskapene som bare driver off
shore. Statoil har lett etter olje
utenfor Nigerias kyst siden 1992
uten å ﬁnne drivverdige forekomster, men sier de er i landet for å
bli. Nigeria er et sted der alle vil
ha en fot innafor. Også amerikanske interesser blir stadig sterkere i området, blant annet for å
ﬁnne alternativer til oljen fra det
turbulente Midtøsten.
Inne ved land står oljerørledningene og pumpestasjoner til
knes i brakkvannet. Noen hundre meter bakenfor skimter vi de
brune takene i en ﬁskerlandsby
og ﬁskere som staker seg langsomt fram i smale trepiroger.
Nigeria har en lite ærerik historie
når det gjelder å beskytte lokalbefolkningen for konsekvensene
av oljevirksomheten. Giftig gass
brenner døgnet rundt og oljesøl
har vært en del av hverdagen for
befolkningen i de oljeproduseren-

de delstatene.
Ute i åpnere farvann kjører vi
i sikksakk mellom digre lasteskip og oljetankere fra alle verdenshjørner. Her er sporene etter
nesten 50 år med oljeproduksjon
enda tydelige. Spøkelseskipene
ligger som mørke skygger i vannet. Lasterommet til en tanker stiger som en vegg opp av havet. Litt
lenger bort skjelettet av en mast.
«Wilde Beest» står det fortsatt på
en av de rustne skipssidene, selv
om dette villdyret neppe våkner
med det første.
Høyt oppe i luften ﬂyr et helikopter. Bonny Island er siste
utpost før det nigerianerne kaller
«the high seas» og oljeselskapene
bruker ikke småbåter som den
vi sitter i. Helikopter eller en såkalt jetty, en fasjonabel hydrofoil,
bringer dem med høyere status
over til øya.
Bonny Island har en schizofren framtoning. Til høyre tårner
den futuristiske metallproﬁlen til
LNG (Shell, Total og Enis felles
gasselskap) seg opp i horisonten.
To gassbluss på høye staker stråler om kapp med sola som skinner
blankt i digre metallbeholdere og
rør i alle tykkelser. Til venstre står
ﬁskernes og båtfolkets lave skur
og bølgeblikkbelagte bygninger.
På stranda er det full aktivitet, og
midt i folkemengden står en ﬁrefem soldater og lener seg til en liten båt som er dratt opp på land.
Det militære nærværet er større i
Niger-deltaet enn på lenge, både
til lands og til vanns. Myndighetene arresterte nylig en av de mest
proﬁlerte paramilitære lederne
i Niger-deltaet, Asari Dokubu.
Selv om han er omstridt så er han
langt mer populær i disse områdene enn myndighetene selv.
Fortress Hotell er en beskjeden
hvitkalket toetasjes bygning med

Fattigdommen på Bonny Island gir lite håp for framtiden.

Skipene står i kø for å frakte oljerikdommene ut fra Nigeria.

Pastor Gilbert O. Jacobs i Monkey Village fant ikke arbeid, bare Gud.
FOLKEVETT nr. 2 • 2006
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tilhørende restaurant og bar. Vertinnen heter Elfrida Jumbo. Familien hennes har levd på Bonny i
minst 800 år, kanskje lenger.
– Ebani, sier Elfrida. – Det var
det opprinnelige navnet. Men
portugiserne ﬁkk det ikke helt
med seg og så ble det Bonny.
Elfrida Jumbo har solbriller
fra Chanel og en limegrønn buksedrakt med matchende veske.
Sandalene henger så vidt fast ytterst på foten. Hun har tidligere
bodd i mer urbane strøk, blant
annet sammen med forfatteren,
miljø- og menneskerettighetsaktivisten Ken Saro-Wiwa. Etter
at han ble henrettet for sin motstand mot Shell og de nigerianske
myndighetene i november 2005
ﬂyttet hun tilbake til Bonny og
startet hotellet. I tillegg er hun
miljø- og kvinneaktivist med et
bredt nettverk. Hun henter kald
brus fra kjøleskapet og med lange
røde negler taster hun seg fram til
sikkerhetssjefen på LNG.
– Ja hei, det er Elfrida. Jeg har
gjester fra Norge som vil se Bonny. Når? Nå med en gang, selvfølgelig... Ååh, disse mobiltelefonene
– der gikk batteriet og jeg har ikke
hatt strøm på ﬂere timer.
Strøm er et knapt gode og Elfrida forteller at de store båtene i
blant kunne mørklegge hele byen
når de la til i eksporthavnene.
– Ja, ja, sier hun. – Akkurat det
er bedre nå. Kom igjen, vi drar.
Det aluminiumsglinsende Nigerian LNG-anlegget ble bygget
i 1990 og kostet ﬁre milliarder
amerikanske dollar. Det er et av
de største anleggene i sitt slag i
verden. Bak byggingen ﬁnner vi
blant annet ingeniør og bygningsselskapet KBR, (Kellogg, Brown
og Root), et datterselskap av
skandaleombruste Halliburton.
I 2003 startet korrupsjonsetterforskningen mot KBR, som skal
ha betalt 180 millioner dollar i
bestikkelser for å få kontrakten.
Inne på LNG-området kommer klassedelingen i den nigerianske oljeindustrien tydelig til
syne. Etter selve gassanlegget passerer vi først en gedigen golfbane.
Noen hundre meter lenger bort
står porten inn til området der
de utenlandske ansatte bor. Her
slipper vi ikke inn uten tillatelse,
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men gjennom et piggtrådbelagt
gitteret ser vi rekke på rekke med
lave, rektangulære hvite bygninger. På Internett kan alle som vil
se hvordan det ser ut på innsiden.
«The Outpost Team«, ektefeller
til Shell-ansatte, har lagt ut pre-

1998, men fant ikke arbeid. I stedet fant han Gud. Nå driver han
den lille frikirken Grace Bethel
Healing Home.
– Folk trenger helbredelse. Jeg
ser mange lidelser her, sier Jacobs.
Menigheten hans består både av

i Niger-deltaet. Den fengslede
opprørslederen Asari Dokubu er
en av frontﬁgurene. Jene vil helst
ha dialog, men myndighetene ser
ikke ut til å lytte.
– Hvis vi ikke får en reell nasjonal dialog så vet jeg ikke hva
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Familien til den henrettede forfatteren, miljøog menneskerettighetsforkjemperen Ken SaroWiwa har kassava som sin viktigste inntekt og
næringskilde.
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«Folk her kan ikke konkurrere i en global økonomi
når oljen tar slutt.»
sentasjon av stedets fasiliteter:
Svømmebasseng, yoga, tennis og
andre fritidssysler, samt egne restauranter, butikker, frisør, skoler og sykehus. Menneskene som
smiler mot kamera er alle hvite eller asiatiske. Bare sykepleieren og
en av lærerne er nigerianske.
Like utenfor LNG-anlegget
ligger Monkey Village. Tidligere
var dette en stor skog, full av apekatter. Nå er skogen hogget ned
og området er overtatt av nigerianere som søker jobber i oljeindustrien. Monkey Village er en slum
med små hus laget av treemballasje og ﬂettede palmegrener, ofte
med bølgeblikktak. De rundt 10
000 innbyggerne kommer fra alle
kanter av Nigeria, men har verken
innlagt vann eller strøm. Medisinsk hjelp får de fra en helsearbeider som har sin egen private
klinikk i en kiosk.
Gilbert O. Jacobs kom hit i

faglærte og ufaglærte arbeidere.
Noen er snekkere, andre mekanikere. Noen går på korte kontrakter, andre har kanskje jobb en
tre-ﬁre år. Noen driver det Jacobs
kaller «sivilt arbeid«, et annet ord
for prostitusjon.
– Vi har nattklubber her i
landsbyen, og i blant kommer de
hvite ut fra basen, sier han.
Formelt ble Nigeria et demokrati i 1999. Sammenlignet med
militærregimet som styrte tidligere får de oljeproduserende
delstatene nå en større andel av
oljeinntektene enn resten av landet. Likevel øker fattigdommen
og frustrasjonen.
– Tid er en luksus vi ikke har
lenger, sier Kaleda M. Jene, leder
for den lokale ﬂøyen av PANDAC (Pan Niger Delta Action
Conference/Council), en sammenslutning av ulike menneskerettighets- og miljøgrupper

som skjer. Det ﬁnnes mange paramilitære grupper og mye våpen
i regionen, sier Jene.
– Denne kampen handler om
framtiden til barna våre. Vi har
ikke utdanning, vi kan ingenting
og vi får ikke jobber. Folk her kan
ikke konkurrere i en global økonomi når oljen tar slutt, sier han.
◆
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Norwatchs har stått for den journalistisk delen av
et større prosjekt om norske oljeselskaper i Nigeria. Prosjektet gjennomføres av Framtiden i våre
hender og Fellesrådet for Afrika med støtte fra
NORAD og Fritt Ord.
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Oljeplattform ved Stavanger.
Hun hadde et navn en gang, men etter at barnebarnet Katja kom til verden heter den gamle kvinnen bare Babusjka.

Det norske lykkelandet
Her er postkortene fra et Norge som forsvant.
Mens nordmenn enda var naive
utviklingsoptimister som lot seg imponere
av koldtbordet, røyken fra Bjølvefossen
smelteverk eller monumentale Egersund
Grand Hotell i tre etasjer.
tekst ARNE STORRØNNINGEN
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Knut Nærum, Steffen Sørum og
Eldrid Johansen har trålet norske antikvariater i jakt på gamle
postkort. Resultatet har blitt en
bok- og en samling unike tidsbilder fra 60- og 70-tallets Norge.
– Uskyld og optimisme preger
bildene. Klesmote, interiør, estetikk og arkitektur vitner om en
helt annen smak og en tid som
aldri kommer igjen, mener forfatterne.
Bildene viser ikke bare et kvantesprang i materiell utvikling;
like mye kan man ane den enorme mentalitetsforandringen som
har funnet sted.
– Folk gledet seg over den moderne verden, kanskje fordi det
var så lite av den. Utviklingen
var fortsatt en bevegelse fra slit
til hvile, fra armod til rikdom,
fra begrensninger til muligheter.
Derfor var nordmenn for Utvik-

lingen, skriver Knut Nærum. I
dag er Utviklingen nesten bare
skummel.
Vi har blitt mye rikere – men
har vi også blitt mye lykkeligere?
Amerikanerne var mest lykkelige
på 50-tallet. Siden har det gått
svakt nedover. Nordmenn var litt
lykkeligere på syttitallet enn da
de ble spurt om det samme nesten
tretti år seinere, går det fram av
en rapport John Hille har skrevet
på oppdrag fra Framtiden i våre
hender.
– Alt var ikke bedre før i tida,
hevder Knut Nærum. Fortida
er full av formynderi, tran og
tvangssterilisering.
Men det synes ikke på de fargemettede postkortene med bilder av Fjellrestauranten i Narvik,
700 m.o.h. og Kviltorp Leirplass
N.A.F. ved Molde. De er et gløtt
inn i lykkelandet.

Skitur på høyfjellet.

xxx
xxx
I Litauen: KRISTIN FAGERLID foto
og DAVID STENERUD tekst

Kviknes Hotell, koldtbordet, Balestrand,
Sognefjorden.
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Nord-Norge: Lapper på Nordkapp-platået. 300 m.o.h.

Kviltorp Leirplass, N.A.F. ved Molde.

Narvik, utsikt fra Fjellrestauranten, 700 m.o.h.

Storefjell Høyfjellshotell, Gol i Hallingdal. 1001 m.o.h. Vertskapet, Gerd og Anders i peisestuen.
Mår Kraftverk, Rjukan, kontrollrom.
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økokjøring
De vanligste feilene
• kjører på 1. gearet for lenge
• hopper ikke over gear, gå for eksempel ikke
rett fra 3. til 5. gear
• ligger i 2. og 3. gear i stedet for å geare om til
høyere gearnivå
• slipper gassen for sent
• gir gass unødvendig
• kjører fram og stopper i de ﬂeste situasjoner
• kobler i fri for tidlig for å stoppe
• akselrerer for langsomt
• går ned til 1. gear i kryss
• bremser ikke med motoren
• utnytter ikke høye gear
• dårlig planlegging og har dårlig oversikt
• lite planlegging av skifte av kjørefelt
• feil kjørestil i motbakker

Grønn kjøring kan redusere drivstoff-forbruket og C02-utslippet
fra bilen med mer enn 20 prosent. Folkevett satte seg bak rattet
sammen med svenske Joakim Gudmundsen, en av nordens fremste instruktører og talsmenn for grønn kjørestil.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Konge i traﬁkken
Gøteborg en kald og solklar
formiddag i februar: Jeg sitter
bak rattet sammen med sjåførlæreren Joakim Gudmundsen som
jobber på oppdrag fra de svenske
traﬁkk-skolene for å introdusere
en ny og mer drivstoffvennlig
kjørestil blant menige sjåfører og
yrkesjåfører.
– Ideen er enkel og genial, sier
Gudmundsen, mens han gjør seg
klar til å lose meg ut i traﬁkken.
– Sjåfører som sitter bak rattet i nesten alle typer kjørtøy
har lagt seg til helt unødvendige
uvaner som skaper et alt for høyt
forbruk av drivstoff. Det gjelder
enten de kjører en liten personbil,
en stor trailer, en truck, en gravemaskin – ja til og med kapteiner
og styrfolk på båter manøvrerer
farkostene sine slik at de sluker
unødvendige store mengder bensin eller olje, hevder den grønne
sjåførlæreren.
– Vi har utviklet konseptet
eco-driving for i praksis alle typer
petroleumsdrevne fremkomst-
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midler. Det eneste vi ikke har
jobbet med er ﬂy, men det kommer nok, sier Gudmundsen spøkefullt. Ideen er patentert og har
fått merkenavnet «ecodriving«.
Den har opprinnelse i Finland,
men er videreutviklet for ﬂere sjåførergrupper i Sverige. En ny lov
som trer i kraft til høsten pålegger alle som tar kjørekort i Sverige
å fullføre et kurs i grønn kjøring. I
Norge utvikles eco-drive-konseptet av Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL), men vi ligger uansett langt bak svenskene
både når det gjelder bruk av miljøkjøretøyer og utbredelse av Ecodriving.
Nå er det altså min tur. Jeg er
elev i Gudmundsens Citröen C5
for anledningen utstyrt med et
måleinstrument som røper bensinbruket til en hver tid, og som
gir en god historikk over kjøremønsteret. Vaner og uvaner blottstilles nådeløst.
Jeg har kjørt bil i omkring
tretti år og etablert mine grunn-

leggende kjøreferdigheter i en
tid med motorteknologi som for
lengst er utgått på dato.
Vi svinger ut på en av Gøteborgs utfartsveier. Jeg legger bilen rutinemessig i tredje gear.

«Det er en myte at hard og kontant
kjøring er mer effektivt enn en
ﬂeksibel og avslappet kjørestil».
Traﬁkken går jevnt og gjennomsnittsfarten i traﬁkken foran ligger i omkring 50 til 60 kilometer.
Kjørelærer Joakim Gudmundsen
gjør seg klar for den første leksjonen: Du kan med fordel skifte til
femte gear. Jeg har lært at femte
gearet er «motorvei-gearet» forsøker jeg å forklare. Det legger jeg
inn når farten har passert 80 kilometer i timen, sier jeg.
– En vanlig misforståelse, særlig hos etablerte sjåfører, svarer
min grønne coach diplomatisk.

– Du kan bruke femte gearet
mye mer. Legge det inn så fort
farten passerer rundt 50 kilometer og det ligger an til en jevn kjørestrekning, lærer Gudmundsen.
Du sparer en desiliter eller kanskje to ved å geare riktig.
Vi kommer til en knutepunkt,
jeg somler med skifte av kjørefelt
og må bremse hard for å ﬁnne
plassen min. Gudmundsen har
mer på lager: Nok en kardinalfeil.
Mange bilister mangler oversikt
og kan derfor ikke planlegge kjø-

ringen godt nok. Hold tilstrekkelig avstand til traﬁkken foran
deg. Det hever traﬁkksikkerheten
også, og er mer behagelig for deg
selv og passasjerene. Du skåner
kjøretøyet ditt. Dessuten øker de
kraftige nedbremsningene drivstoff-forbruket.
Den svenske sjåførlæreren er
tydelig i innhold og mild i form.
Å belære etablerte, mannlige sjåfører er krevende og et psykologisk kunststykke. Mannen i passasjersetet ved siden av meg har
lang trening.
– Du kan vanskelig fornærme
en mann mer enn å kalle ham for
en elendig sjåfør, forklarer han.
Noen yrkessjåfører nekter i utgangspunktet å ha en kjørelærer
med i passasjersetet. De opplever

det som nesten ærekrenkende å
bli alminnelig korrigert.
Det er en myte at hard og kontant kjøring er mer effektivt enn
en ﬂeksibel og avslappet kjørestil.
Det er gjennomsnittshastigheten
som teller. Eco-driving gjør deg til
«konge» i traﬁkken. Du blir mer
avslappet og får bedre oversikt og
har i større grad selv kontroll over
situasjonen.
– Lær av syklistene, oppfordrer
Gudmundsen. En rutinert syklist
unngår å stanse helt opp så lenge
det er mulig. Alle som sykler vet at
det kreves mye energi for å komme i gang igjen. Slik er det med
bilkjøring også.
Undersøkelsene våre viser at
omkring 30.000 sjåfører som har
gjennomgått kurs i eco-driving

klarte å redusere forbruket av
drivstoff med gjennomsnittelig
13 prosent. Noen klarte å kutte
forbruket med så mye som 47
prosent, mens andre sparte bare
åtte prosent, forteller han.
– Hva slags lufttrykk har du
vanligvis i dekkene på bilen din?
skyter Gudmundsen inn mens vi
venter på grønt i et veikryss.
– Vet du at feil trykk kan føre
til at bilen bruker nesten en halv
desiliter mer drivstoff per mil enn
nødvendig? Jeg må innrømme at
jeg ikke er helt oppdatert.
Vi passerer et lager hvor det
losses varer fra en stor trailer. Den
går på tomgang og sender ut en
liten sky av eksos.
– Tomgangskjøring er et utbredt fenomen blant yrkessjåføre-

ne. Det er oftest helt unødvendig
og bortkastet.
Vi svinger inn på en bensinstasjon. Kjøretimen er over. Gudmundsen har et siste godt råd før
jeg slippes tilbake til min egen bil
igjen.
– Skaff deg også tekniske
kunnskaper om hvordan bilen
og motoren fungerer. Da blir det
lettere å forstå hva som egentlig
foregår under panseret.
◆
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økokjøring
Kongehuset har kjøpt en. Inter-
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nasjonale superstjerner omfavner
den. Vi snakker om Lexus RX400h,
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Toyotas luksusmiljøbil som er i
ferd med å bli et kultkjøretøy blant
rikfolk i USA som ønsker god,
grønn samvittighet.
Tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Grønn luksus Lexus
Et vesentlig spørsmål er om hybrid-Lexusen som ble lansert i
Norge for 1 år, siden egentlig kvaliﬁserer til betegnelsen miljøbil.
Etter at Toyota oppnådde
suksess med andreutgaven av
hybrid-bilen Prius, brettet nem-

lig utviklingsfolkene hos verdens
nest største bilprodusent opp ermene og ga seg i kast med et nytt
prestisjeprosjekt. Prius var den
fornuftige familiebilen og kostet
omkring 300.000 kroner i Norge.
Nå ønsket Toyota-ingeniørene å

Slåttekurset på Ryghsetra
Nedre Eiker/Buskerud, 6. – 9. juli 2006
For mer informasjon og påmelding:
Kontakt:
Naturvernforbundet i Buskerud,
v/ kursansvarlig Per Øystein Klunderud
Tlf. 32 75 05 04
E-post: pedroklu@online.no
Hjemmeside:

www.naturvern.no/buskerud
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vise det internasjonale bilmarkedet at det var mulig å kombinere
luksus, kraftig motorytelse og
miljøvennlighet. Resultatet ble
Lexus RX400h – en hybrid i prisklasse omkring 800.000 kroner.
Men er den en miljøbil?
Under panseret banker 270 rå hestekrefter. Drivstoff-forbruket er
oppgitt til 0,7 liter per mil -nesten
en halv liter mindre enn bensinmodellen RX300. Utslipp av CO2
er 192 gram. Til sammenligning
kan det nevnes at Gøteborg, en av
de svenske foregangskommunene
på området miljøkjøretøyer har
satt en øvre grense på 120 gram
CO2 som maksimum utslippstillatelse for sine egne miljøbil. EUs
mål er 120 g CO2 innen 2010.
De ﬂeste såkalte SUVer (byjeep)
oppgir et CO2 utslipp på mellom
250 og 300 g, verdier over 300 g
forekommer ofte. Dette er en biltype som har blitt svært populær de
siste årene. For kjøring i bytraﬁkk
er den med sine kraftige terrengegenskaper imidlertid fullstendig
feildimensjonert.
I et slikt selskap framstår Toyotas nye hybrid-Lexus som svært
så miljøvennlig. Men en rekke
rent bensindrevne småbiler foru-

renser fortsatt betydelig mindre.
Lexus sin hybrid-lillebror, Prius,
kan vise til et bensinforbruk på
4,3 liter per 100 kilometer samtidig som den med et CO2 utslipp
på 104 g er rangert som bilmarkedets mest miljøvennlige. Toyotas
nyeste småbil, Aygo 1.0, følger
hakk i hæl med et C02 utslipp på
109 gram og et drivstoff-forbruk
på 4.6 liter per 100 kilometer.
Det er ikke rettferdig å sammenligne luksuslexusen RX400h
med en småbil. For en pris på
rundt 800.000 kroner er den utstyrt med det meste du kan vente
av komfort. Akselerasjon og motorytelse er det heller ikke noe å si på.
Opplevelsen av å sitte i en Lexus
som sparker fra ligner på opplevelsen av det å sitte i et ﬂy under
take-off.
Men avskrellet all grønn retorikk; Lexus er en SUV med ﬁrehjulstrekk og motor fullstendig
overdimensjonert formålet. La gå
ta den er er betydelig mer miljøvennlig enn mange av sine bensinkonkurrenter. Men å kalle den
en miljøbil i absolutt forstand er
en overdrivelse. Den er en C02synder. Men en deilig og komfortabel synder - som ikke synder
like grovt som de andre. ◆

Er du interessert i å se hva din bil bidrar med av foruresning ﬁnner du en komplett
liste på vegvesenets hjemmeside www.vegvesen.no/sikkerbil/utslipp.stm
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Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender
GAVER Vårt arbeid er basert på bidrag fra enkelpersoner.
Gaver fra kr 500 til kr 12.000 gir skattefradrag ved at beløpet
du gir trekkes fra din inntekt.
TESTAMENTARISKE GAVER Ønsker du å tilgodese
Framtiden i våre hender med testamentariske gaver og lurer på
noe, ta kontakt.
MINNEGAVER OG ANDRE GAVER Mange ønsker at
minnegaver, bryllupsgaver, bursdagsgaver etc skal gå til et
godt formål. Dersom du ønsker å støtte Framtiden i våre
hender på denne måten kan du benytte kontonummeret under.
Våre kontonummer:
Framtiden i våre hender: 1602 58 50800
Framtiden i våre henders forskningsinstitutt: 8200 01 22323
Norwatch: 8200 01 57674

Fredensborgveien 24 G, N-0177 OSLO
telefon +47 22 03 31 50

www.ﬁvh.no

ﬁvh@ﬁvh.no

Bli medlem!
Framtiden i våre hender arbeider for miljø,
rettferdig fordeling og livskvalitet.
Har du lyst til å støtte arbeidet og gjøre
vår organisasjon sterkere kan du gjøre det
ved å bli medlem.

Fredensborgveien 24 G, N-0177 OSLO
telefon +47 22 03 31 50 ﬁvh@ﬁvh.no

www.ﬁvh.no
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Norwatch

Norwatch

Søkelys på norsk næringsliv i sør
tekst ERIK HAGEN

Flytende giftbombe
Knut Klosters tidligere luksus-skip «SS Norway» er fullpakket med asbest.
Lutfattige Bangladesh med verdens svakeste miljøkrav vil ikke ha henne.
Det er første gang landet nekter å ta i mot et skip til opphugging.

«SS Norway» som i over 40 år var
verdens største passasjerskip, ligger nå midlertidig ankret opp i
det Indiske Hav og venter på å bli
hugget i biter. Ingen vil ta i mot
skipet til opphugging.
Den legendariske sjødronningen som i mange år var en tumleplass for internasjonale cruiseturister og en pengemaskin for
rederveteranen Knut Kloster, er i
dag en ﬂytende giftbombe.
Ifølge Greenpeace skal skipet
inneholde 1250 tonn giftig asbest, pakket som isolasjon rundt

de ulike maskinene om bord.
Men myndighetene i Bangladesh har nå takket nei til å ta
imot skipet, en unik avgjørelse fra
landet med de mildeste miljø- og
sikkerhetskravene i skipsopphuggingsbransjen.
I Norge er det svært strenge
regler for hvordan asbestholdig
materiale skal behandles. Stoffet
er kreftfremkallende og dødelig,
og forbudt i bruk, men dette har
ikke hindret at norske rederier i
en årrekke har dumpet avdankede og asbestholdige skip på stren-

FARLIG ARBEID: Skipsopphugging er risikofylt arbeid i Bangladesh.
(Foto: Morten Rønning / NorWatch)
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dene i Sør-Asia. I stedet for å rense
skipene for spesialavfall først,
sendes de direkte til opphugging
i fattige land. Anleggene i lavkostland har i dag verken ressurser
eller kompetanse til å håndtere
de utenlandske giftbombene forsvarlig.
Det norske selskapet Norwegian Cruise Line (NCL), med Knut
Kloster som eier, overtok skipet i
1979. I 1999 ble NCL kjøpt opp
av en malaysisk konkurrent, Star
Cruises.
Nektet søppelimport
Tidligere i år tilbød en lokal
handelsmann å kjøpe det ikkefungerende skipet fra selskapet
Star Cruises for 12 millioner
dollar. Han skulle sende skipet
til opphugging i Chittagong i
Bangladesh, men få dager etter
at nyheten ble kjent, satte landets
miljøvernminister Tariqul Islam
ned foten og forbød de nye eierne
i å slepe den inn i Bengalbukta.
– Skipet kan gjøre miljø- og
helsemessige skader hvis det demonteres her, sa Islam i slutten av
februar.
Aldri tidligere har dette skjedd
i Bangladesh, og svært sjelden har
skip blitt nektet innreise i noen av
de andre skipsopphuggingslan-

dene i Sør-Asia.
– Hvis Bangladesh står ved sin
beslutning, er det et helt ny situasjon der miljømyndighetene trosser skrotings-bransjens interesser
og tar det miljøansvaret som rederne nekter å ta, sier Truls Gulowsen i Greenpeace til Norwatch.
Indiske protester
Avslaget kommer etter det store
spetakkelet som har funnet sted
i India de siste månedene. Etter at
Frankrike ønsket å sende et gammelt og asbestfullt hangarskip
til en indisk strand, startet en
juridisk, politisk og sivil kamp i
India for å hindre spesialavfallet
i å komme til landet. Kampanjen
skapte førstesideoppslag i indisk
presse ﬂere uker på rad. Til slutt
valgte franske myndigheter å taue
skipet tilbake til Europa.
Når Bangladesh nå nekter å ta
imot «SS Norway» er det derfor
med god grunn. Den kontroversielle cruiseperlen inneholder sannsynligvis dobbelt så mye asbest
som det franske hangarskipet.
Ingen opphuggingsland har
lavere miljøkrav enn Bangladesh,
og det vil være vanskelig for eierne
å ﬁnne et annet sted å sende spesialavfallet til. Hvis beslutningen
er endelig, må «SS Norway» sann-

AVVIST: Ikke engang Bangladesh ønsker å motta «SS Norway» til opphugging på grunn av store mengder asbest. (Foto: Reuters)

synligvis returneres til et land der
man kan gjøre en sikker rensing,
før den på ny sendes til Sør-Asia
for endelig skroting.
Farlige yrker
Verftene i Asia kjøper inn de avdankede skipene, hogger dem i
småbiter, og gjør fortjeneste på å
selge aluminiumet, skrapjernet,
kobberet, blyet og alle de andre restene på det lokale markedet. Dermed ﬁnner asbesten veien til både
privathusholdninger og industri.
En stor resirkuleringsindustri
har vokst opp rundt anleggene.
Da Norwatch besøkte Chittagong
i år 2000, jobbet 100.000 mennesker i bransjen i området.
På dette tidspunktet kunne
Norwatch dokumentere svært
grove brudd på miljøstandarder
og sikkerhetsforhold. Det er hard
konkurranse mellom de ulike
anleggene, og skipsopphuggere
som velger å investere i kostbare
sikkerhetstiltak for sine ansatte,

priser seg raskt ut av markedet. I
gjennomsnitt mister én arbeider
livet i uken på skrote-verftene i
Chittagong, oftest i fall- og eksplosjonsulykker. Det var altså her «SS
Norway» var ment å anløpe.
Vil rydde opp
Til tross for at de farlige og uverdige arbeids- og miljøforholdene
ved anleggene i Sør-Asia har vært
kjent i årevis, har ennå ikke noe
blitt gjort for at søppel-skipene
demonteres på en forsvarlig måte.
Verken rederinæringen, lokale
myndigheter eller skrote-selskapene selv har hittil sørget for å
heve standarden på anleggene.
Derfor var beslutningen fra Bangladesh svært uventet.
Norske myndigheter har siden
slutten av 90-tallet arbeidet for
å rydde opp i skrote-industrien.
Norge leder nå en arbeidsgruppe
bestående av den Internasjonale
Maritime Organisasjon (IMO),
FNs Internasjonale Arbeidsorga-

nisasjon (ILO) og av Baselkonvensjonen. Målet er å ha på plass
en internasjonal konvensjon for
skips-skroting i løpet av noen år.
Til salgs på nettet
I mellomtiden leter «SS Norway» etter nye eiere. Hvis du har
lyst til å kjøpe det elleve etasjer
høye og 313 meter lange gigantskipet, kan du klikke deg inn på
hjemmesidene til selskapet Marine Transportation Consultants.
«Passasjerskip til salgs«, står det
på hjemmesiden. Det reklameres
for at skipet kan ta over to tusen
passasjerer. Hittil er det ingen
som har bladd opp nok penger for
det luksuriøse fartøyet.
Skipet, som opprinnelig ble
bygget i Frankrike, ble sjøsatt så
tidlig som i 1960. De første tiårene reiste giganten i skytteltraﬁkk
fram og tilbake over Atlanterhavet. Etter at det norske selskapet
Norwegian Cruise Line (NCL)
overtok i 1979, har cruiseskipet

seilt luksusturister mellom paradisøyer i Karibia, med temakvelder, Sports Bar, paraplydrinker
og to svømmebassenger på dekk.
Skipet var selve juvelen i den
stolte norske skipsﬂåten, og det
skapte store overskrifter de gangene den kom hjem til Norge på
besøk. På det meste var «SS Norway» arbeidsplassen til nærmere
ett tusen ansatte.
Det står ikke nevnt i internettannonsen at en av motorene i skipet har eksplodert, og at luksusfartøyet derfor trenger en kraftig
slepebåt hvis den skal ferdes på
verdenshavene. I realiteten har
skipet allerede gjort sin siste reise.
Kjøper du båten, er det fordi du
ønsker å plukke den fra hverandre
og selge delene. Akkurat det kan
det vise seg å bli vanskelig å ﬁnne
noen som er villig til å gjøre.
◆
<F1: norwatch_hovedsak.jpg>
AVVIST: Ikke engang Bangladesh
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Norwatch

nye bøker

Oljefondet opp i røyk
Oljefondet investerer stadig mer i internasjonale tobakksverstinger. Hele 6,4 milliarder
av norske pensjonspenger står nå på bok
i tobakk, viser Norwatchs undersøkelser.
Tobakksinvesteringene har dermed økt med
41 prosent på ett år.
tekst PIA A. GAARDER

Statens Pensjonsfond – Utland, bedre kjent
som Oljefondet, er nå på 1.399 milliarder
kroner. Pengene er investert i 3.452 selskaper
og i statsobligasjoner verden over. Mens Oljefondet takket være de etiske retningslinjene
kjøper seg ned i våpen, er det ingenting som
hindrer forvalterne i å investere i tobakk.
Norwatchs gjennomgang av Oljefondets
portefølje som ble offentliggjort i slutten av

Teak fra Burma brukes
fortsatt i norsk båter.

februar, viser nemlig at investeringene i 12 av
de største tobakksprodusentene har nådd en
ny rekord med 6,4 milliarder kroner. Det er
40,9 prosent mer enn i fjor da tobakksinvesteringene var på rundt 4,5 milliarder kroner.
Det er dermed et økende misforhold mellom Statens aktive antirøyke-politikk på den
ene siden og Statens investeringspolitikk på
den andre. Tobakksplasseringene er i tillegg
lite solidarisk overfor utviklingslandene. For
mens tobakksgigantene stadig taper terreng i
Vesten, kompenserer de tapet med en storoffensiv for å få stadig ﬂere til å røyke i fattige
land. Ifølge Kreftforeningen skjer halvparten
av verdens tobakksdødsfall nå i utviklingsland, men Verdens helseorganisasjon, WHO,
tror tallet vil stige til 70 prosent i 2020. Generalsektretæren i Kreftforeningen, Anne

Norske telefonstolper fra Tanzania skaper problemer i
Kanya.

Arne Storrønninngen
Omtaler nye bøker for Folkevett

Lise Ryel, sier til Norwatch at Oljefondets tobakksinvesteringer er et utslag av direkte dobbeltmoral.
Oljefondet har nå 6.391 millioner kroner i
følgende 12 selskaper. Det dreier seg om Altria
Group: 2.600 millioner, British American Tobacco: 991,3 millioner, Altadis: 672,1 millioner, Imperial Tobacco: 664,9 millioner, Japan
Tobacco: 438,6 millioner, Gallaher Group:
281,3 millioner, Swedish Match: 268,3 millioner, Fortune Brands: 242,8 millioner, Loew’s
Corp: 108,3 millioner, Reynolds American:
98,9 millioner, Souza Cruz: 15,3 millioner og
KT&G Corp: 4,7 millioner.
Tallene er hentet fra årsmeldingen for Statens Pensjonsfond - Utland 2005 og viser investeringene per 31.12.2005.
◆

Jebsen eide ikke Rockness-skipet, men drev det for de tyske
eierne.

Norske telefonstolper fra
Tanzania skaper problemer i
Kanya.

Burma-import til værs

Forviklinger i Kenya

Rockness-ofre til sak

Aracruz skjelver

2005 ble et rekordår for norsk import
av varer fra militærdiktaturet Burma.
Totalimporten har økt med 33 prosent,
viser tall som Norwatch har hentet ut
fra Statistisk Sentralbyrå. Norge importerer først og fremst tekstiler og teak
fra Burma. I løpet av fjoråret ble klesimporten doblet fra 3,5 millioner til 7,1
millioner kroner.
Teakimporten har på sin side gått
noe ned i forhold til toppåret 2004
da den norske båt-, møbel- og byggebransjen importerte burmateak for 7,7
millioner kroner. Ifjor gikk importen
ned med 14,3 prosent til 6,6 millioner
kroner.
Inntektene fra regnskogshogsten
går uavkortet til militærregimet.

Kenyanske Økokrim etterforsker det
statlige energi-selskapets innkjøp av telefonstolper. Over en periode på ﬁre år
skal det statlige energiselskapet Kenya
Power Lighting Company ha kjøpt overprisete telefonstolper fra Sør-Afrika.
Men innkjøpet av telefonstolper
fra norskeide Sao Hill skal ikke ha vært
bedre: Energidepartementet beordret
nemlig i fjor det statlige energiselskapet til å bytte leverandør og kjøpe telefonstolper fra et tanzaniansk datterselskap av norske Tree Farms AS, Sao Hill
Industries.
Nå har det kommet fram at Sao
Hills’ stolper ikke skal være billigere
enn de sørafrikanske, men enda dyrere.
Energidepartementets rolle i saken
er derfor også under etterforskning.

Lasteskipet Rockness gikk i 2004 rundt
i Vatlestraumen ved Bergen. 16 ﬁlippinske sjømenn omkom. I januar stevnet de
ﬁlippinske etterlatte fra ulykken skipets
tyske eiere for en domstol i Tyskland.
Det norske Jebsen Management var
agent for skipet, mens eieren er tyske
H.J.Hartmann.
Da Norwatch før jul var på Filippinene, fortalte de etterlatte at de hadde
fått god behandling av Jebsen i tiden
etter ulykken. Fra forsikringsselskapet
ﬁkk de også utbetalt en erstatning på
omkring 60.000 dollar hver. Men de
etterlatte fortsalte Norwatch samtidig
at de overhodet ikke har fått klarhet
i hva som var årsaken til ulykken. Nå
ønsker de å komme til bunns i dette
spørsmålet.

Aracruz Celulose har lidd et sviende
nederlag, og risikerer å måtte gi tilbake
et omstridt område på 11.009 hektar
tilbake til indianerne. Landkonﬂikten
med Tupinikim- og Guarani-indianerne
behandles nå på høyt politisk nivå i
Brasil, og nylig ﬁkk indianerne full støtte for sine landkrav fra det brasilianske
indianerdirektoratet FUNAI.
Aracruz som deleies av kongens
svoger, Erling Lorentzen, avfeier direktoratets landrapport som en «antropologisk studie». Og det er ikke rart. For
FUNAIs rapport slår ben under Aracruz’
versjon om hvordan de ﬁkk tak i de
omstridte jordområdene. Ifølge FUNAI
ble indianerne kastet ut fra sine landsbyer og store deler av den opprinnelige
regnskogen ble rasert da Aracruz Celulose kom til området.
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Håndbok om enkelt liv
Danske Gitte Jørgensen er journalisten
og forfatteren som fremfor mange har introdusert og utviklet simple-living ideen
i norden. Våren 2005 kom hennes første
bok i norsk oversettelse:
«Simple living – Nye veier til et enklere liv«. I februar i år kom den andre simple-living boken hennes i norsk versjon.
Den har fått titlen «Simple living – Slik
gjør du det» .
Gitte Jørgensen skriver godt og bærer
tydelig preg av at hun er ekte og dypt engasjert i emnet hun formidler. Men trenger man en håndbok om hvordan leve et
enklere liv? Jo, de ﬂeste vil oppleve det
inspirerende og nyttig å lese om andre
menneskers forandringshistorier. .
Jeg møtte Gitte Jørgensen og mange
andre aktivister i Danmark i fjor sommer i
forbindelse med reportasjearbeid om den
internasjonale simple-living bevegelsen.
Selv kaller hun bevegelsen en taus revolusjon.
– Det har vært overveldende å se hvor
mange som stiller de samme spørsmålene
og speider etter de samme svarene. Jeg
opplever at ﬂere og ﬂere føler at de har
kommet bort fra det som er kjernen i livet, fortalte hun da.
I dag velger ﬂere og ﬂere i bevegelsen
å ta et personlig og politisk oppgjør med
overforbruk og materialisme.
Forlaget kaller Gitte Jørgensens siste
bok for en «idekatalog». Det er et dekkende begrep.
Den vil uten tvil være et nyttig verktøy
for alle som jakter på ideer og inspirasjon
til et enklere og dypere liv.
Tittel: Simple Living – slik gjør du det
Forfatter: Gitte Jørgensen
Oversatt av Ann Høydalsnes
Forlag: Aschehoug
200 sider

Jødehat
Finnes det en egen, særskilt hathistorie
knyttet til det jødiske folket og den jødiske historien?
For første gang foreligger det et omfattende bokverk på norsk om antisemittismens lange og voldelige historie.
Boken er ført i pennen av de proﬁlerte
forskerene og skribentene: Trond Berg
Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz.
Hatet mot jødene nådde sitt drama-

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.

tiske topp-punkt i det siviliserte Europa
på trettitallet og kuliminerte med den
industrielle utryddelsen av 6 millioner jødiske menn, kvinner og barn under den
2.-verdenskrig. Men hatet er av langt eldre dato. I boka tar forfatterne oss med
på en reise i den antisemittiske historien
fra antikken, via kristendommen og fram
til vår egen tid.
I videste forstand representerer boka
et oppgjør med fordommer og rasehat
også i vår tid.
For jødehatet forsvant ikke med den
tyske nazismens sammenbrudd. Det blusser opp igjen, noen ganger mer soﬁstikert
og andre ganger like åpent primitivt og
barbarisk som før.
Knut Olav Åmås, medarbeider i Aftenposten og redaktør i Samtiden, hevder
at «bak den tidvis legitime kritikken av
Israels politikk, skjuler det seg stundom
jødehat, kunnskapsløshet og fordommer
mot jødisk kultur og religion. Dette preger den politiske venstresiden også i Nor-

ge», hevder han, men «den aller viktigste
måten jødehatet viser seg på i dag, er det
islamistiske jødehatet, med situasjonen i
Midtøsten som «begrunnelse». Det islamistiske jødehatet har antatt en rasistisk
form, konstruert av elementer fra klassisk
europeisk antisemittisme og jødeﬁendtlige skrifter i muslimsk tradisjon», skriver
Almås i anmeldelsen sin av boka.
Almås peker på sentrale og viktige
forhold. Derfor trenger vi en bok som
denne. Nye generasjoner trenger å lære
sin egen lekse. Noe av det viktigste er å
forstå at antisemittisme og jødehat ikke
er historisk fenomen som ble borte med
den andre verdenskrig.
Tittel: Antisemittismens historie fra antikken til i dag
Forfattere: Einhart Lorenz, Trond Berg
Eriksen og Håkon Harket
Forlag: NW. Damm & Søn AS, 2005
690 sider

Den norske sangskatten
Nå har du ingen unnskyldning lenger. Her er CDen
som lærer deg fuglenes vårsang.
Den har noe som har vært savnet: Norske lydopptak og i tillegg en opplysende kommentar til hver
enkelt sang. CDen begynner med de enkleste artene
og forteller deg hva du skal legge merke til. Du blir
hjulpet til å beskrive med ord det du hører. Sanger
som likner hverandre sammenlignes og kommenteres. 48 fuglearter blir presentert. Jeg mener mange
av sangene tilhører den norske sangskatten, i likhet med «Solveigs sang«, «Julekveldsvise» «La det
swinge», «Take On Me» med ﬂere. Anbefales!
Tittel: Sangfugler
Spilletid: ca. 80 minutter.
Mer informasjon: www.opplevnaturen.no

Green World økologisk kaffe

Dette er økologisk dyrket kaffe, helt uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.
Green World økologisk kaffe er blandet av høytvoksende utvalgte Arabica
bønner, dyrket under ideelle klimatiske forhold og jordsmonn. Green World
økologisk kaffe har en mild og behagelig rund smak. Green World er
Debio-merket, som betyr at varen du kjøper er i henhold til regelverket for
økologisk produksjon. www.greenworld.no
JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866
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ildsjelen
sene til Mike Thomas og hans
sterke - og ikke minst langvarige
personlige engasjement. Gruppene er knyttet sammen i et ikke
- hierarkisk nettverk. de ﬂeste har
et sterkt, lokalt utviklingsfokus.
Det er naturlig i land hvor folk
ikke har fått dekket de grunnleggende behovene sine, sier Thomas.

BRENNER FOR FRAMTIDEN:
Mike Thomas har mer eller mindre
vært ildsjel på heltid siden han kom
i kontakt med Framtiden i våre
hender tidlig på åttitallet.

Apostelen Thomas
Briten Mike Thomas har etablert FIVHgrupper i 10 afrikanske og asiatiske land. Han
er forundret over at moderorganisasjonen er
lite opptatt av det han har holdt på med.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Han ﬁkk en bok i hendene. Møtet med bestselgeren «Framtiden
i våre hender» og forfatteren Erik
Dammann for mer enn tjue år
siden snudde opp ned på livet til
den britiske sivilingeniøren Mike
Thomas.
Siden tidlig på 80-tallet har
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Mike Thomas ledet og utviklet
Framtiden i våre henders internasjonale nettverk og etablert Fivhgrupper i den tredje verden.
– Jeg har savnet engasjement
fra moderbevegelsen i Norge, røpet Thomas i en samtale med Folkevett for 2 år tilbake. Da var han
på et av sine få besøk her i landetog fortalte organisasjonens sentrale tillitsvalgte om nettverket.
Fivh i verden
Fra sitt hjemmekontor i Swindon i England har han langsomt
bygd opp et nett av små uavhengige grupper i mer enn 10 land i
Afrika og Asia. Det ﬁnnes i dag

Fivh-grupper etablert eller under
igangsettelse i Kenya, Ghana,
Sierra Leone, Filipinene, Tanzania, Zimbabwe, Pakistan, Liberia,
India, og Kamerun. I vinter ble
Framtiden i våre hender, USA stiftet med tilhold i Buffalo i staten
New York. Guppen består av av et
titalls aktive. I første omgang ønsker de blant annet å opptre som
en støttegruppe for Future in our
hands i Kenya. Flere av amerikanerne har jobbet frivillig for nettverket til Mike Thomas i Afrika
og blitt inspirert og motivert av
det de har opplevd der.
De ﬂeste av gruppene er kommet i stand som resultat av rei-

Uferdig og dynamisk
Mike Thomas har liten tro på den
byråkratiske og toppstyrte organisasjonen. Utviklingen av nettverket har vært sterkt inspirert av
ideene om «det uferdige» og «det
opphevende» som Erik Dammann presenterte i boka «Revolusjon i velferdsstaten«. Grunntanken er at en organisasjon eller
gruppe i stor grad må være åpen
og i bevegelse. Altså uferdig. Dersom den blir «ferdig» og låses fast
i et detaljert politisk program og
sementeres i en endelig og byråkratisk struktur, vil de levende og
dynamiske elementene som skal
drive arbeidet framover og bidra
til kontinuerlig nyskaping gradvis tape terreng og bli borte, tror
Thomas.
Mange av gruppene som har
blitt dannet har kommet i stand
som følge av det som enkelte vil
kalle for «tilfeldigheter«.
– Egentlig handler det om
å være åpen for muligheten og
ﬂeksibel nok til å gripe mulighetene når de er der. Det handler om
komme i kontakt med de rette
menneskene og forstå når døren
er åpen, mener Mike Thomas.
Avgjørende møte
Møte med Fivh-bevegelsen og ideene fra Norge ga Mike Thomas et
helt nytt perspektiv på fattigdom
og utvikling.
– Jeg har vært opptatt av fattigdomsbekjempelse og utviklingsarbeid siden jeg var omkring sytten, forteller den 65 årige briten.
Som mange andre den gangen
trodde jeg at den ekstreme fattigdommen i sør skyldes forhold
som naturkatastrofer, kriger, overbefolkning eller kriser som rammet vilkårlig og blindt. Jeg så ikke
strukturene bak og den ekstremt
urettferdige politikken som skapte
slike forhold. Først da jeg passerte
tretti, skjedde ting som skulle gi

engasjementet mitt en helt annen
retning, forteller han.
Et BBC-program med titlen
«Global Report» om ulike forandringsaktivister verden rundt
satte Thomas på sporet av Fivh.
En av aktivistene i programmet
var norske Berit Grønvold, medlem i Framtiden i våre hender og
blant annet aktiv i en kampanje
for samenes rettigheter i tilknytning til Alta-utbyggingen.
Universelle ideer
Mike Thomas bestemte seg for
å ta initiativet til å opprette en
grein av Fivh i Storbritannia.
Future in our hands, UK ble
stiftet i 1982. Arbeidet tok imidlertid ikke ordentlig av og har
til Thomas sin og mange andres
skuffelse aldri fått skikkelig fotfeste på de britiske øyer. Det ble
de fattige landene, først og fremst
i Afrika som ble arbeidsområdet
til Mike Thomas.
– Ideene om fordeling og livskvalitet som Fivh bygger på har
et stort potensiale i verden, tror
Mike Thomas. Ideene er universelle og kan anvendes og tilpasses
både rike og fattige land. Naturligvis er det meningsløst å snakke
om forbruksreduksjon i land hvor
hovedutfordringene er å skaffe
folk rent vann, medisiner, helsetjenester og nok mat på bordet.
Men det gir mening å snakke om
grasrotutvikling som bygger på
prinsipper om økologisk balanse
og som skaper ressurser for den
jevne mann og kvinne i titusenvis
av landsbyer og slumkvarterer.
Den vanlige mann og kvinne i
sør forstår at politikere og storselskaper ofte stikker av med
gevinstene og de selv sitter igjen
med smulene. Når folk skjønner
at det ﬁnnes mulighet til å rive
seg løs fra en håpløs situasjon og
kampen består i å skaffe seg makt
over eget liv og egen hverdag setter det i gang små revolusjoner i
folks omgivelser, tror den britiske
ildsjelen.
Også i sør handler det om at
folk skal få mulighet til å skape
sin egen framtid, bokstavelig talt
ta framtiden i sine egne hender,
sier Thomas.
◆

��������������

Champagneåret 2006
Dagsavisen brukte tidligere i år forsiden til slå fast at verdens rikeste land er
inne i «Den store oppturen. Alle piler peker riktig vei for Norge: Det private
forbruket øker. Industrien investerer mer. Vi tjener mer penger. Champagnesalget bobler.» Osv. osv.
Kanskje champagnen har steget redaksjonen til hodet, ettersom den så
ukritisk refererer den «rød-grønne» regjeringens politiske program?

Onkel Skrue på oljeleting
«Barentshavet kan bli Norges nye pengebinge», sier Olje- og energiminister
Odd Roger Enoksen oppstemt til Aftenposten.
Men å bade i olje kan bli mindre trivelig enn å bade i gullmynter.

Onkel Skrues solidaritet
Statsråd Erik Solheim lanserte brått en norsk solidaritetsavgift på ﬂyreiser.
Dagen etterpå reduserte han avgiften til et nytt navn på en eksisterende og
ubetydelig avgift - «så ﬂypassasjerer ikke rammes».
Regjeringen vil skåne oss for alt ubehagelig. Bare ikke klimaendringer.

Det handler om at tante Skrue verner miljøet
Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil redde klimaet med lønnsom energisparing
og billigere kollektivtransport. «Bør det ikke sterkere lut til?», spør Vårt Land.
Bjørnøy: «Miljøvern handler ikke om å leve asketisk og er ikke en pietistisk
livsfornektelse der man ikke kan være ﬁn i tøyet eller bruke sminke«.
Bjørnøy treffer hodet til ﬁngeren på spikeren. Selv har vi fornektet livet
ved å ligge unna sminke lenge nok.

Statsråd Skrue vil feste
Framtiden i våre hender framla nylig en gjennomgang av miljøskadene ved
Norges sterke, økonomiske vekst. Finansminister Kristin Halvorsen kommenterte: – Dere må ikke bli en vandrende festbrems. Selv blir jeg provosert når
jeg bare møtes med pekeﬁngere og moralisme.
Er det ikke provoserende å moralisere med pekeﬁngere mot FIVH som ærlig har satt seg som oppgave å påvirke festen? – slik at den blir hyggeligere,
varer lenger og ikke ender i dødelig vold? (Også kalt bærekraftig festing.)
Men når regjeringen Skrue lengter etter å transportere mest mulig karbon
fra havbunnen til atmosfæren, er det vel fort gjort å forveksle «vekstbrems»
og «festbrems».

De egentlige grunnverdier
Jonas Gahr Støre – alltid beredt til å unnskylde Norge hvis USA, Israel eller
den muslimske verden krever det – hevdet tidligere i år: – Vi forsvarer grunnverdiene i ytringsfriheten ved at vi oppfatter at mennesker med en dyp tro kan
ﬁnne ulike typer ytringer støtende.
Godt oppfattet. Poenget er vel at bare diplomaten Støre bør ytre seg på
de tre områder der ulike mennesker kan ﬁnne ulike ytringer særlig støtende:
Religion, politikk og fotball.
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sunt folkevett
Er det noe du er uenig i, noe du savner, eller noe annet du vil si om bladet?
Send en kort
Biodisel
tekst til Folkevett:
frå Afrika
Fredensborgveien
Dagens Næringsliv
24 G, 0177
melder
Oslo,
at konsernet
eller e-post:
D1 Oilfolkevett@ﬁ
satsar på å skaffe
vh.noseg kontroll
Vi forbeholder
over oss
landareal
retten
i Afrika
til å forkorte
for å dyrkeog
jatropha
redigere
til biodrivstoff.
innlegg. Europa har for lite

erinlle

areal til å produsere biodiesel sjølv. Også Stavangergründerane i BioDiesel Norge
har eit prosjekt for dette i Ghana. Eg trudde Afrika var eit kontinent som har behov for å
produsere mat, ikkje dirvstoff til europeiske bilar? Dette luktar det nesten likplyndring av.
I alle fall blir ikkje matvarene i Afrika billegare av at jorda blir etterspurt til denne typen
produksjon. Men «god forretning» kan det nok bli...
Odd Tarberg

Tøff forbrukspusher-kåring

Jeg synes Framtiden i våre hender er tøffe som har kåret bypresten på Finnsnes
som en av årets (05 red. anmerk.) forbrukspushere, når han, sammen med
stedets Metodistprest, arrangerer gudstjeneste i kjøpesenteret før jul. Å bruke
søndagen til å handle, det være seg adventstid eller ikke, er en uskikk som det er bra at
noen reagerer på. Med snart døgnåpne butikker skulle det være nok tid til å handle i ukens
seks andre dager. De kristne menighetene i landet burde i mye større grad si fra om hva
som er riktig bruk av søndagen, og gått foran med et godt eksempel. Nå kan jo folk med
god samvittighet gå i søndagsåpne sentre - for Kirken er jo der også!
Bjørn Ove Frøyseth

Mer Geirfugl

I sammenheng med den ﬁne orienteringen om Geirfuglen i Folkevett ønsker jeg å
dele dette ﬁne sitatet med dere. Dette skrev forfatteren Christian Gierløff i boken
«Skogen og jakten» (1939): «I 1848 traff Lauritz Brodttkorp på ﬁre geirfugl ved
Vardø. Han skjøt den ene. Det er det siste skudd som vites skutt på geirfuglen. Det vites
ikke at den har vært sett siden, intet sted i verden. Da hadde der nok også vanket ﬂer skudd
på den! (...) Det er synd for de gode eggene og det ﬁne kjøttet! Kjøtt og egg som for evig
er gått over i rekken av de noen hundre fuglearter som vi har gitt «fred». Andre vil ikke
tenke så mye på kjøttet og eggene som har gått tapt med geirfuglen, men på det vakre og
morsomme ved den fuglen vi ikke unte fred til å leve. Det tør være tvilsomt om mennesket
med all sin kunst og vitenskap formår å gjenskape den.»
Oddvar Bonden, Sandefjord

Rekonstruere Geirfuglen?

Kanskje det en dag blir mulig å rekonstruere DNA-molekylet til geirfuglen utifra
vevsprøver. Da kan en putte disse inn i et egg til en alke eller pingvin - og dyrke
frem en koloni? Ellers er det en veldig trist historie dette med geirfuglen. Det
hadde vært en opplevelse å ha den i fjæra. En puslebit er borte, og det er vår skyld.
Runar

Ein fredspris verdig?

Den beste gåva eg fekk sist jul var Erik Dammann si nye bok, «Kontraster». Etter å ha lese denne boka, sit ein att med sterke og varierande kjensler. Ein blir
ovleg glad, ein blir sorgfull. Ein blir inspirert og optimistisk, ein blir modlaus og
vonbroten. I berg og dalbane fylgjer ein forfattaren opp mot dei høge himlar og ned mot
dei mørke djuv.
Like vel – det som gjer ein trygg på ferda i lag med forfattaren, er vissa om å vera på rett
veg. Målet, fred og rettferd for alle menneska på moder jord, vinkar der framme ein stad.
Ein blir styrkt i trua på at dit vil menneska nå ein gong.
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Arild Hermstad
daglig leder i
Framtiden i våre hender

FN uten pondus?
I februar deltok jeg i Norges delegasjon til årets
styremøte i FNs miljøprogram, UNEP. Til møtet i
Dubai stilte Norge med miljøvernminister, statssekretær og en rekke tålmodige byråkrater fra Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet
og Utenriksdepartementet. Mer enn 170 land var
representert, av disse over 130 med sine miljøvernministere.
I forhold til innsatsen ble resultatene magre: En global kjemikaliestrategi, inklusiv et eget fond som kan
gi penger til opprydning i fattige land. Vel vitende
om kostnadene ved min egen deltakelse, var bevilgningene til fondet i denne omgang latterlig små
og selvsagt helt utilstrekkelige. I tillegg inneholdt
møtereferatene vakker retorikk om bærekraftig turisme og fornybar energi. Forpliktelser så vi lite til.
USA beviste under hele møtet at de ikke ønsker å
være med på avtaler som binder opp landets miljøpolitikk. Norge var mildere i kritikken av USA enn
en del EU-land, uten at det kanskje spilte noen stor
rolle.
FNs miljøprogram er ingen tung institusjon. At det
er plassert i Afrika er politisk riktig, men har også
gjort institusjonen perifer i forhold til resten av FNsystemet. I tillegg har klimakonvensjonen et eget
sekretariat i Bonn, langt unna UNEP i Nairobi. Dubai-møtet tok opp spørsmålet om hvordan man kan
styrke det internasjonale miljøarbeidet gjennom
FN. Intet ble avklart, men det diskuteres om UNEP
skal avløses av en tyngre miljøorganisasjon om noen
år. Slik jeg tolket stemningen på møtet, er det lite
som tilsier at en eventuell ny organisasjon vil bidra
nok i forhold til det akutte behovet for å ta vare på
jordens økologi.

smakfullt
Steinar Lem
Folkevetts faste matspaltist

Hverdagsmat
Hva jeg liker aller best? Et umulig spørsmål, slik som bare barn stiller. En av Norges
gourmet-kokker – hvem ville for tyve år siden
ha trodd at Norge skulle markere seg internasjonalt med sine mange gourmetkokker?
– svarte en gang: Et speilegg. Hverdagslig. Enkelt. Og det smaker vidunderlig.
Det ﬁns myriader av enkle smaksopplevelser som er hverdagslige og som smaker best.
Et speilegg, tomatbønner fra boks og kaffe
fra en nyrenset trakter: Søndagsfrokosten blir
ikke bedre på noe hotell. (Litt chilipulver på
tomatbønnene, selvsagt.) Ingen ting smaker
bedre enn en skive torsk til middag, ikke fra
frysedisken, men fra ﬁskebutikk eller nærmeste fjordarm. Alle kan trekke en skive uer
eller laks – det gjelder bare å sveve som en ørn
i luftrommet over gryta og passe på at vannet
ikke koker. Snakker vi om laks, har man på
forhånd sørget for at det er villaks eller at det
iallfall ikke samler seg noen rundt bordet som
er gravide, svært unge av år eller som nettopp
har spist det giftladede produktet. Å steke poteter i panna – gjerne kokte poteter – sammen
med løk og andre grønsaker, ost og krydder,
kan bare resultere i et sluttprodukt som varierer mellom godt og voldsomt godt.
Selv en ferdigpizza blir livskvalitetshevende hverdagsmiddag hvis man bare tar sine
forholdsregler: Olivenolje og oliven kommer
oppå, litt soyasaus, chilisaus, masse hvitløk,
kapers, basilikum, pepper, tandori massala,
litt sopp kanskje, noen krydderblandinger …
Hverdagsmaten må være enkel: Det ﬁns så
mye annet å bruke tiden på enn matlaging,
nødvendighetsarbeid og unødvendighetssysler. Fiskepinner blir spiselige med en dip

av lettrømme eller yoghurt samt krydder.
Posesupper kan heves fra nedslående til bra
med tilsetninger. Grovt brød, ost, olivenolje
– et klassisk kveldmåltid. Makrell i tomat:
Velsmakende omega tre, som vedlikeholder hjertet, smører hjernen, bekjemper
depresjoner og lindrer leddsmerter.
Festmat blir hverdagsmat hvis du
spiser den for ofte. Da har du ikke
lenger festmat. Store anledninger
bør feires på gourmetrestaurant. I
helgene er det tid til å lage noe mer
komplekst – iallfall for dem som
kan det. Min kone kan det. Supper
med utsøkte ingredienser som bare
ﬁns i spesialbutikker: Fiskekraft og
blåskjell, safran fra apoteket, hvitvin
fra polet. Og for en suppe som kan oppstå, til trøst og lindring for sår og nederlag. Eller sauser skapes, etter råd fra kokebøker, fra kjente – eller på bakgrunn av egne
eksperimenter. Kanskje former som kan stå i
ovnen og lukte og gi den forventning som er
en nødvendig del av matgleden – av all glede.
Mandag er det trygt å vende tilbake til hverdagen igjen: Kolesterolsenkende havrekli, en
ferdigkjøpt frokstblanding og biola-youghurt
– som i følge embalasjen har «vitenskapelig
dokumenterte egenskaper«. (Et produkt uten
egenskaper ville vel ikke egne seg ved frokosttider.) For å gi blandingen en indre kontrast
og litt ekstra hygge midt i kli-skvalet – hvis ordet hygge da kan brukes klokka 0600 – noen
få mandler og litt ﬂere rosiner drysses ut på
toppen.
◆

FN får til lite, og noen miljøvernere hevder sågar at
mektige WTO – Verdens Handelsorganisasjon, vil
være en riktig institusjon for få konkrete bedringer
for miljøet. Neppe. WTO fungerer godt så lenge de
rike og mektige landene får diktere avtalene til egen
fordel, men vil trolig ikke være egnet dersom målet
er å ta vare på miljøet. Derfor er FN det beste vi har
– tross alt. Store mengder tålmodighet må til. Mens
vi venter på et bedre forhandlingsklima er det tvilsomt om det er en god ide å legge bort forsøkene på å
få til overnasjonal styring. Men jeg er ikke sikker på
om jeg er utstyrt med nok tålmodighet til å delta på
ﬂere slike møter.
◆

Agnar Hjellvik
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Hjelp oss å bli ﬂere
Det er våre medlemmer som utgjør vår gjennomslagskraft. Jo ﬂere
medlemmer Framtiden i våre hender har – jo sterkere stemme får vi i
samfunnet. Vi trenger din hjelp til å bli enda ﬂere! Her ser du tre måter du
kan hjelpe oss til å bli ﬂere på.

Bli medlem
Støtt arbeidet for miljø og rettferdig fordeling ved å bli medlem i Framtiden
i våre hender. Et abonnement på Folkevett er inkludert i alle medlemskap.
Bruk kupongen nedenfor, eller innmeldingsskjema på www.ﬁvh.no
Vi sender deg deretter medlemsgiro i posten.

Gi bort et medlemskap
Medlemskap i Framtiden i våre hender eller abonnement på Folkevett,
er en ﬂott gaveidé til den som har alt. Vi sender deg et gavekort som
du kan gi bort. Gavekortet blir iverksatt når den du gir det til sender inn
bekreftelsen/kupongen som er i gavekortet.

Verv medlemmer
Kjenner du ﬂere som er opptatt av miljø og rettferdig fordeling? Spør dem
om de vil bli medlem i Framtiden i våre hender. Som takk for innsatsen
kan du velge blant våre ﬂotte vervepremier. Bruk kupongen nedenfor, eller
verveskjema på www.ﬁvh.no
Medlemstype

introduksjonspris

vanlig pris

poeng

Medlemskap

245,-

395,-

Studentmedlem

100,-

Lavinntektsmedlem
Familiemedlemskap
Abonnement Folkevett

Vervepremie

vervepoeng

Kajakk, Hasle explorer

33

2

Helsport lavvo, 8-10 pers.

23

190,-

1

GPS, Garmin etrex legend c

14

100,-

190,-

1

345,-

495,-

3

185,-

275,-

1

Introduksjonsprisen gjelder for nye medlemmer.

Sovepose, Helsport (lofoten)

4

Praktboka Jorden sett fra himmelen

3

Hugger sekk fra Bergans

2

Helsport lakenpose

2

Brusletto slirekniv med FIVH logo

2

Flere vervepremier og bilder på ﬁvh.no

MEDLEMSTYPE

Ja, jeg vil bli medlem.

ANTALL

medlemskap i Framtiden i våre hender à 200,-

Jeg bestiller gavekort på

gaveabonnement Folkevett (1 år) à 185,-

PREMIEØNSKE

Jeg har vervet medlemmer.
NYE MEDLEMMER
NAVN

ADRESSE

jeg sparer vervepoeng
MEDLEMSTYPE

FØDSELSDATO

Framtiden i våre hender
Svarsending 0328
0090 OSLO

INNSENDT AV
NAVN

E-POST
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ADRESSE

FØDSELSDATO

TELEFON
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B-Blad
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Ved adresseforandring: Meld fra skriftlig. Bruk postverkets
spesielle postkort eller send konvolutt merket «Adresseforandring». Oppgi EDB-nummeret som står på navneetiketten,
og gammel og ny adresse.

2

12778 ann SPA -Folkevett

31-01-06

16:21

Side 1

Et rent naturprodukt for velvære, som gir huden ny mykhet og glød.
Velg mellom Eksotisk, Beroligende, Avslappende og Oppkvikkende.
Bade- og massasjeoljene er ferdigblandet og klare til bruk.

På apoteket får du kjøpt Bade- og massasjeoljer av riktig kvalitet

RBG 12778

Nyt aromaspa

