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Da den moderne miljøbevegelsen tok form tidlig på 60-tallet, var det kampen for dyreliv og biologisk mangfold som var blant de aller viktigste drivkreftene. Nesten 45 år
seinere er artsmangfoldet truet i en grad som ville ha rystet de første miljøpionerene.
Mange mener at det var den amerikanske biologen og forfatteren Rachel Carson og
hennes bok «den tauses våren» fra 1962, som for alvor mobiliserte de første moderne
miljøvernerne i USA. Det var særlig virkningen av miljøgiften DDT på fugleliv og ﬁsk
som opprørte og bekymret mange.
Men virkningen av DDT på 60-tallet framstår som beskjeden målt mot dagens trussel mot det store artsmangfoldet. I et tempo som savner sidestykke i historisk tid blir
arter borte for godt. Årsakene er ﬂere, men hovedmengden av det voldsomme artstapet i vår tid skyldes menneskelige aktiviteter. Ifølge forskere er opp mot en tredjedel av
artene truet av utryddelse.
For dagens treåringer og deres barn kan mange av de store pattedyrene bare komme til å ﬁnnes i bøker og på ﬁlm. På et eller annet tidspunkt vil kanskje en snikskytter
avfyre sitt dødbringende skutt mot den siste sibirske tiger eller fjell-antilopen. Store
pattedyr og andre arter som har eksistert på jordkloden i millioner av år vil være borte
for godt. Hvilken dom vil historien felle over en sivilisasjon som har maktet å iscenesette
en slik masseutryddelse av livsformer og arter? Vi kan bare gjette.
Men hvem er de, dyrene og artene, som omgir oss? I denne utgavens hovedreportasje tar Framtiden og dyrenes talsmann Steinar Lem, leserne med inn i dyrenes univers.
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Har vi mistet evnen til å undres og til å berøres av livet og prosessene som utfolder
seg i dyreverdenen? Er dyremassakren i vår tid et uttrykk for mangel på respekt for livet
selv- og den økologiske helheten som også mennesket er en del av?
Det er mulig å forstå vår sivilisasjons utryddelse av arter som et uttrykk for en
dypereliggende krise. Den indiske statsministeren Indira Ghandi hevdet at en nasjons
storhet kan måles ut fra hvordan den tar vare på dyrene sine. Miljøpioneren Rachel
Carson hevdet noe av det samme og mente at «jo klarere vi er i stand til å rette vår
oppmerksomhet mot miraklene og realitetene i universet som omgir oss, jo mindre lyst
vil vi ha på ødeleggelse og utryddelse».
Lyst til å se et mirakel? Fortsatt er det tilstrekkelig å rette blikket mot insektlivet på
bakken eller mot løvsangerne som fyller de skinnende sommerdagene med sin mykt
plystrende vellyd.
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«Ingenting er mer konservativt enn å bevare
naturen og naturens ressurser for oss selv
og etterkommerne våre.»

Rod Dreher

illustrasjon av Bjarne Henning Kvåle

Grønn konservativ
I USA har verdikonservative republikanere startet en ny verdidebatt. De føler seg ikke hjemme
i det markedsøkonomiske kappløpet og mener det sterke fokuset
på makt, penger og proﬁtt bryter
med grunnleggende konservative
idealer.
Den verdikonservative amerikanske journalisten Rod Dreher
skrev for et par år siden en liten
artikkel om republikanere på sidelinjen av de konservative hovedstrømningene i det amerikanske
samfunnet. De verdikonservative
la vekt på gammeldagse verdier og
var mer opptatt av kultur, natur4 FOLKEVETT
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lig mat, gode lokalsamfunn og
sjønnhet og estetikk – enn av tradisjonell penge- og maktorientert
konservativ politikk, hevdet han.
Artiklen som ble publisert i det
utrakonservative tidsskriftet National Review resulterte i en uventet strøm av innlegg fra leserne.
Mange fortalte at de som Dreher
selv, følte seg politisk hjemløse i
en konservativ verden hvor vekten på penger var total og troen
på markedsøkonomien absolutt.
Våren 2006 ble artiklen til boka
«Crunchy Cons», et selvironisk
uttrykk for sprø og uberegnelige
republikanere.

Forfatteren forteller selv hvordan det begynte: En varm sommerdag kom han til en fortelle
en kollega i National Review at
han måtte gå tidligere fra jobb
fordi han skulle innom det lokale matsamvirke for å hente
familiens ukentlige forsyning av
øko-grønnsaker. «Ewww, thats
so lefty», du høres så venstrevridd
ut, var den spontane kommentaren fra hans dypblå konservative
kollega. Rod Dreher, begynte å reﬂektere over hvordan han og hans
konservative familie på mange
måter levde på utsiden av konvensjonelle republikanske politikken.

At familien koste seg med
øko-grønnsaker var forresten en
tilfeldighet. En nabofamilie som
måtte reise bort tilbød Dreher å
midlertidig overta de ukentlige
grønnsakforsyningene. «Vi ble
nærmest svimeslått av den fyldige, naturlige og markerte smaken
på øko-maten», forteller forfatteren selv. Så ble det altså faste
besøk i den lokale øko-butikken
i stedet for i ferskvareavdelingen
på det lokale kjøpesenteret. Men
venstrevridd? Hva er venstrevridd
med økologiske grønnsaker? En
slikt politisering av mat er jo tåpelig, hevder den amerikanske

journalisten og forfatteren.
- Det tok tid før jeg innså at et sterkt engasjement for natur og miljø er en viktig del
av en konservativ politikk. Ingenting er mer
konservativt enn å bevare naturen og naturens ressurser mener han. Det ﬁnnes jo
ikke noe slikt som republikanske elver eller
demokratiske innsjøer, sier Dreher og fortsetter: Klimaendringene er den alvorligste
trusselen menneskeheten har stått overfor;
Jeg blir deprimert av å møte sigarettrøykende dresskledde unge konservative som ser
ut til å innﬁnne seg vel med tanken om en
verden uten løver, tigre, elefanter og hvaler,
føyer han til.
Den moderne konservatismen har blitt
for opptatt av penger, makt og overﬂadisk
materialisme hevder Dreher. Kultur er viktigere enn politikk og økonomi.
Smått, lokalt, gammelt og konkret er
nesten alltid bedre enn stort, globalt, nytt
og abstrakt. Skjønnhet er viktigere enn effektivitet. Den mediaskapte og mediaframbragte rastløse popkulturen gjør sansene
våre døve for virkelig skjønnhet og visdom,
mener han.
Rod Dreher og hans likesinnede retter
også knallhard kritikk mot det amerikanske og vestlige overforbruket. – Vår forbrukerskrudde kapitalisme vil brenne seg selv
ut, hevder han. Den 12. september 2001
– dagen etter terrorangrepet på tvillingtårnene og Pentagon, besto
budskapet fra
president Bush til det amerikanske folket
egentlig bare av to ord: «go shopping»! Det
kan tolkes som et uttrykk for at hverdagen
skal fortsette som før. Allikevel er det tragisk
at det å shoppe blir uttrykk for den amerikanske normaliteten. Konsumerismen har
blitt vår religion, hevder Dreher.
Ser vi begynnelsen på en ny politisk bølge?
Den kraftige responsen på boka og artiklene
om de politisk hjemløse konservative har
overrasket mange. I følge det velrenommerte britiske internasjonale tidsskriftet «The
Econominst» kan en miljøvekkelse blant de
konservative bli en av de mest interessante
nye politiske strømningene på lenge.
- Tiden er kommet for dristige miløallianser på tvers av høyre-venstre-aksen, hevder Dreher. Konservative evangelisk kristne
har dannet sterke og velfungerende allianser med radikale feminister i kampen mot
sexhandel og trafﬁcing.
Nå står miljøkampen for tur , hevder den
amerikanske forfatteren.
◆

Guri Tajet
er prosjektansvarlig i Framtiden i
våre hender.

Fagbevegelsen
og forbruket
Vårens lønnsoppgjør er i havn for størstedelen av norske arbeidstakere, som også
i år har fått feitere lommebok enn i fjor.
Med økt lønn pluss utsikter til lokale
tillegg får folk ﬂest som vanlig et par,
tre prosenter mer i lønnstillegg enn det
prisutviklingen skulle tilsi. Vi vil bruke
ekstrapengene til å ﬂy mer, kjøre litt lenger med bil, øke størrelsen på boligen, og
vri matforbruket enda mer fra grønt til
kjøtt.

det mulig å tenke seg en åtti-dobling av
forbruket i verden? Om vi ikke mener det,
er det bare å trekke én av to slutninger:
Enten må vi dempe forbruket i Norge, eller så må vi mene at folk i Norge for all
framtid skal tilhøre et lite, privilegert
mindretall. LO og fagbevegelsen for øvrig later til å helle mot det siste når de
krever lønnsfest, og ordet miljø er så godt
som strøket fra LOs vokabular – uten forstavelsen ”arbeids”. Framtiden i våre hen-

«Globalt sett er minst 90 prosent av oss nordmenn del av overklassen»
Framtiden i våre hender har den siste
tiden fått kritikk for å minne norske arbeidsfolk på at det er en sammenheng
mellom økte lønninger, økt forbruk og
miljøødeleggelser.
Vi blir beskyldt for å slå nedover og for
å gå løs på LO-medlemmer som vil ha beskjedne lønnstillegg. Men i spørsmål om
forbruk og fordeling kan vi ikke nøye oss
med å kritisere Røkke og Idar Vollviks
barnslige forbruksdyrking og jakt på statussymboler, selv om det både er skadelig og smittsomt. Globalt sett er minst
90 prosent av oss nordmenn del av overklassen, og alle våre ﬂyreiser er et større
problem for klimaet enn overforbruket
til Røkke.
Forbruket for folk ﬂest i Norge har
vokst med 50 prosent på 14 år. Fortsetter denne veksttakten ut århundret, og
resten av verden skulle komme opp på
norsk forbruksnivå, ville verdens forbruk
i 2100 være 80 ganger større en i dag. Er

der etterlyser en fagbevegelse som tenker
alternativ lønnskamp med krav om bærekraftige arbeidsplasser, miljøvennlig
teknologi og økt lønn til kolleger som
trenger det i fattige land.
Den norske fagbevegelsen er en stor
maktfaktor i Norge. Med over 800 000
medlemmer i ryggen har LO mulighet til
å endre samfunnsutviklingen. Framtiden
i våre hender har mange felles verdier og
standpunkter med arbeiderbevegelsen.
Men berettiget kritikk må også være tillatt. Lønnskampen bidro til det moderne
velferdssamfunnet. Skal det bestå må solidaritetsbegrepet få et nytt innhold: Solidaritet med verdens fattige, solidaritet
med kommende generasjoner - innenfor
naturens tålegrenser.
◆
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ildsjel
I hvert nummer presenterer Folkevett en ildsjel fra
Framtiden i våre henderers landsomfattende nettverk og mange lokallag. Dette er mennesker som
alle har et unikt prosjekt - og en historie å fortelle.

Høyteknologisk
designperle
skapt for
hverdagskjøring

Bestefar mot hardt vær
Den nybakte bestefaren Halfdan Wiik vil bekjempe maktesløshet og
trangen til ﬂukt i møte med klimatrusselen. – Det er uverdig at vi bidrar
til å undergrave framtiden til våre barnebarn, mener han. Wiik vil ha
ﬂere besteforeldre med på laget i en aksjon for en ansvarlig klimapolitikk.
tekst og foto KNUT-ERIK HELLE

– Å bli bestefar er en berusende
glede, men også en kilde til bekymring for framtiden, konstaterer
Halvdan Wiik (59) fra Stord. Det
som bekymrer den nybakte bestefaren mest er klimatrusselen.
Generasjonsregnskap
– Før var det snakk om at problemene lå hundre år fram i tid, nå
forteller forskerne at problemene
kan komme langt tidligere. For
våre barnebarn kan det bety uhyre
store problemer, konstaterer han.
For Wiik er det et generasjonsregnskap som må gjøres opp.
– Vi besteforeldre er den virkelige dessertgenerasjonen. Vi har
nytt godt av en uhemmet vekst hin6 FOLKEVETT
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sides økologiske rammer. Det er et
generasjonsregnskap som er stygt,
medgir Wiik. For sitt barnebarn
og alle andre barnebarn under alle
himmelstrøk søker han likesinnete
besteforeldre for å legge press på
myndigheter og politikere.
– Vi må på banen med vårt engasjement og kjempe mot dagens
politikk der klimatrusselen ikke
blir tatt på alvor. Det handler om
anstendighet.
Godt skikket
– Vi besteforeldre har et spesielt
ansvar. Vi har både livserfaring
og et livsalvor som gjør oss godt
skikket til å gjøre noe positivt for
våre og andres barnebarns fram-

tid, mener Wiik bestemt. Tidligere var det snakk om uforutsette
konsekvenser av vekst – nå rykker
det hele mer brutalt inn på oss,
poengterer bestefaren.
– Vi har kunnskapen, nå må vi
handle. Klimatrusselen er et kollektivt problem og en politisk-moralsk utfordring. Det er ikke nok
å kjøre litt mindre bil. Dette må
tas tak i av myndighetene og politikerne som har en uansvarlig politikk i dag, sier Wiik. Han mener
klimamålene må få førsteprioritet i både samfunnsutvikling og
politikk.
Mot maktesløsheten
Allmektighetsfølelsen og hand-

HALVDAN WIIK vil ha en besteforeldre-aksjon for at klimamålene
skal få førsteprioritet i norsk
samfunnsutvikling og politikk.

lingslammelse er et stort problem
stilt overfor klimatrusselen, erkjenner Wiik. Mediene fokuser
ensidig på klimaﬂyktninger,
humanitære katastrofer og sammenbrudd av økonomiske og
økologiske systemer.
– Det er lett å bli pessimist - i
teorien, men man må uansett være
optimist i handling, bedyrer Wiik.
Han mener det er helt vesentlig å
fokusere på hva som faktisk kan
gjøres og bryte systemtvangen
som hindrer endring.
– Klimatrusselen truer velferd
og velstanden til våre barnebarn.
Vi kan ikke fortsette å skyve problemene foran oss. Det er det vi
gjør i dag, og det er dypt umoralsk, mener Wiik, som har vært
medlem i Framtiden i våre hender
i en mannsalder og vært engasjert
i Naturvernforbundet.
◆
Les mer om «Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk» på www.ﬁvh.no

Toyota Prius. En idé som ikke kunne vente
Mens resten av bilverdenen forsøker å skape sine første hybridbiler, har
Toyota allerede en bestselger. Prius med sine to motorer, bensin og elektrisk,
har utslipp som en mikrobil og plass som en familiebil. Den er lettkjørt som
enhver Toyota, men allikevel en fest for miljøbevisste, moderne mennesker
og teknologiske feinschmeckere. Hybrid Synergy Drive senker forbruket
dramatisk, men tar allikevel denne store bilen fra 0-100 på 10,9 sek.

Og alle komponentene i systemet har en eksklusiv 8 år/160.000 km
garanti. I tillegg har Prius By-wire-teknologi og en silkemyk, trinnløs
girkasse, samt at du kan få Prius utstyrt med verdens første serieproduserte
system for intelligent parkeringshjelp (Intelligent Park Assist).
Denne prøveturen kommer du til å huske.

Prius fra kr. 290.700,-. Inkluderer frakt-, registrerings- og leveringsomkostninger kr. 7.100,-. Prius leveres med Toyota Eurocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Forsikring og finansiering
fra Toyota Financial Services. Importør: Toyota Norge AS, Drammen. Avbildet modell er med ekstrautstyr. Prius: Forbruk blandet kjøring: 0,43 l/mil. Utslipp CO2: 104 g/km.
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Vi vet at de er her sammen med oss. Vi vet at
de er mange, at de ofte jages, drepes, de
utryddes – og vi vet at de er enestående
vakre. Vil de oss noe også?

Våre ville venner
8 FOLKEVETT
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ULVEHYL skaper villmarksfølelse,
men hva er det ulvene vil si?

tekst Steinar Lem
foto Lillian Jonassen/Norge
foto knut-Erik Helle/Nepal

TUVA THORSON fra Langedrag.

S

lik banker våren på
hvert år. Datoen varierer selvsagt med
snøsmeltingen. Når
vinterens kalde spor
er helt borte, kommer Sølvfaks
opp gjennom skogen nedenfor
oss, stiller seg på to på verandaen
og insisterer på at jeg skal åpne.
De store øynene er mer krevende
enn bedende. Det dreier seg om
et møte mellom venner, på høyt
og jevnbyrdig nivå. Katten vår
Lionesse ser annerledes på det, og
gauler forarget. Sølvfaks er en diger, fornem, langhåret hannkatt.
Han ser henne ikke og hører henne ikke. I stedet strekker han seg
på to for å få kroppskontakt, og
maler så han rister. Sølvfaks har
lange klør. Trist nok, for gulvteppet vårt var en gang riktig prydelig. Når han snart ligger i fanget
mitt, plasserer jeg et pledd under
ham. Det er ergerlig å få plagg
perforert, selv om de perforeres
av kjærlighet. For det er kjærlighet som driver Sølvfaks. Som
regel skal han ikke ha mat. Blir
han noen dager, hender det han
spiser litt av Lionesses stinkende
pellets.
Det er ikke mange som møter
meg med en slik begeistring over
gjensynet som Sølvfaks. Likevel
vet begge at det blir et år til neste
besøk.
Sølvfaks` ferd opp gjennom
snøfri skog er ikke imponerende.
Katter ﬂest går ikke langt. En
hannkatt kan streife et par kilometer. Men Hampus forvillet seg
en gang mens han var på sommerferie i Nord-Trøndelag, og
dukket utmagret opp hjemme i
Akershus seks høst- og vintermåneder seinere. En katt gikk tvers
over det amerikanske kontinent.
Røntgenstråler
dokumenterte
10 FOLKEVETT
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dyrets identitet. Sølvfaks går ikke
en gang en kilometer, og aldri på
vanskelig føre. Men han er en trofast og edel sjel. Besøket hans er
ett av årets høydepunkter.
Har dyr sjel? Hvem er de? Tor
Åge Bringsværd undrer seg over
hvorfor så mange vil lære intelligent liv i verdensrommet å kjenne,
mens de færreste drømmer om å
bli kjent med en gris.
Spesielt ikke jøder og muslimer, som i blind overtro ser grisen

som uren.
Jeg ser inn i øynene til Sølvfaks
og ﬁnner en venn. Henrik Wergeland så inn i øynene til sin kanin
– og så skapelsens hemmeligheter
utfolde seg ut der inne. Men en
kultur som har sluppet fra seg
Frans av Assisi og Henrik Wergeland er ennå preget av tradisjonen fra 1600-tallets mekaniske
verdensbilde. Mennesket har en
opphøyet sjel. Mennesket kan
føle og tenke. Dyr er gjenstander.

Filosofen Renes Descartes mente
at når et dyr skriker av «smerte»
er det som når en maskin hviner
fordi tannhjulene ikke er smurt.
Pelsdyroppdretterne mener at
fangene deres trives.
8-åringer ser det gjerne annerledes. En av Unni Lindells informanter mener at «Forskjellen
på mennesker og dyr er at dyrene
bare kan ett språk, mens menneskene som regel kan engelsk
også.»

Jeg kjenner ingen kinesiske
8-åringer, men voksne kinesere
heller mot Descartes. De er glad
i griser – eller svin, som grisene
gjerne heter når de skal oppfattes
som mat. Som mat behandles de
også før de er blitt det. I Kina er
det et vanlig å se lastebiler fulle av
griser på vei til slakteriet, stuvet
oppå hverandre i mange lag. De
nederste slipper å bli drept når
de kommer til slakteriet. Norske
griser transporteres bedre. Men

de har normalt sittet i trange
fengselsceller hele sitt korte liv.
Det er ikke fordi de har forbrutt
seg alvorlig mot menneskelig eller dyrisk lov. Så skal de henrettes. Griser er intelligente dyr, og
vet vanligvis hva som skal skje.
De hyler slik mennesker ville ha
gjort.
Det er en utbredt oppfatning
at norske svinekoteletter er for
dyre.
Sølvfaks skal ikke dø, iallfall

ikke med det første. Ikke i det hele
tatt hvis det er opp til meg. Han er
en makeløst vakker skapning. Etter langvarig klapping vil han ut.
Men først sitter han en stund på
verandaen for å forskjønne omgivelsene og for å tenke. Da skjer det
noe trist. Kona skal ta inn et par
støvler som har stått ute til tørk.
Et øyeblikk henger de i lufta foran
Sølvfaks. Katten får panikk. Den
sindige Sølvfaks løper som en gepard og er straks borte i skogen.

Alle har ikke alltid vært snille
mot Sølvfaks heller.
Hvem er de?
Sølvfaks forsvant. Men i nærmeste furutre synger en svarttrost intenst og med ubegripelig
variasjonsrikdom. Her er det litt å
ta tak i for en myrsanger, som kan
plukke opp over 100 melodier fra
andre fugler. En god del afrikansk
fuglesang i norske kratt skyldes at
myrsangeren er kommet tilbake
FOLKEVETT nr. 3 • 2006
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«Når jeg kommer, leser de min kropp. Man hilser
på ulver når man kommer, og forteller hvem
man er. Noe annet ville være respektløst.»

ER KATTEDYRET EN DYPSINDIG SFINX som beærer oss med sitt nærvær eller en sjelløs automat styrt av instinkter?

fra sin lange vinterferie. Flaggspetten dunker mot en lyktestolpe
for å frambringe en kraftig, klirrende lyd. Av og til kommer en
rådyrfamilie inn i hagen vår eller
et ekorn utfører olympisk akrobatikk i den illegale hensikt å stjele
fra fuglebrettet som henger i en
snor. I Norge er det jaktsesong på
ekorn. Jeg lurer av og til på hva
slags mennesker ekornjegerne er.
I fjorden nedenfor svømte for
et år siden to spekkhoggere. Når
maken dør, sørger den gjenlevende så sterkt at den, ulikt mang
en enke eller enkemann, kanskje
ikke spiser på en uke. Den norske regjering vil gjerne gjøre det
samme med spekkhoggerne som
ekornjegerne gjør med ekornene.
Huset vårt er overfylt med
12 FOLKEVETT
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teknologi som gir oss tilgang på
mer og mer informasjon – innimellom all underholdningen. Vi
får bedre og bedre oversikt over
hvilke himmellegemer som ﬂyter
rundt i nærmeste omegn.
Men vi vet ikke riktig hvem dyrene rundt oss er.
Er det noen å spørre?
Hva sier vitenskapen?
Professor i biologi på Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen hevder
at nyere forskning har oppvurdert dyr betydelig:
– Det ﬂeste pattedyrs hjerner
likner hverandre, fra mus til menneske. Alle de gamle hjernedelene
er de samme. Dyr har de samme
hormonene, og dermed det samme
følelsesspekteret: Livsglede, frykt,
sorg, kanskje også lengsel – følel-

ser som gir mennesket verdighet.
Dyr likner oss. Vilje springer også
mye ut av følelser. Forskjellene er
først og fremst knyttet til pannelappene – området for abstrakt
tekning, men også sannsynligvis
for jeg-senteret og evnen til etisk
reﬂeksjon. Man strides om dyr
har selvbevissthet. Sjimpansen
som ser seg i speilet – ser han seg
selv eller bare et bilde?
Sjimpansene har 98 prosent av
genenes felles med oss.
– Når bikkja skammer seg og katta
prøver å dekke over et uhell, er ikke
det selvbevissthet?
– Kanskje. Før trodde man at
dyr bare fulgte driftene. Nå erkjenner vi at også høytstående
pattedyr er lekende, irrasjonelle,
ﬁnner på ting. De sørger. Innle-

velse – som er moralens grunnlag
- ﬁnner vi hos alle sosiale dyr. Iallfall i fangenskap kan innlevelsen
overskride artsgrensene: Unger av
andre arter kan «adopteres». Vampyrﬂaggermus viser mye omsorg
også ovenfor ubeslektede individer
av samme art, forteller Hessen.
– Selv går jeg på rypejakt, men
med skrupler. Jeg behøver ikke
drepe. Samtidig høster jeg av naturens overskudd … Når det gjelder hvalfangst, har jeg beveget
meg. Hvalen er virkelig et dyr som
føler som oss – og det dør ikke på
ﬂekken.
– Dyr testes svært menneskeaktig
– hvaler skal kjenne igjen ﬁrkanter og
duer skal hakke på knapper?
– Det er vel som man tidligere
testet afrikanere - etter vestlige

ULVER ER SOSIALE DYR, men det gjelder å beherske ulvespråket.

metoder, der afrikanerne hadde
dårligere kulturelle forutsetninger… Mange sjøpattedyr kommuniserer fra individ til individ
på en måte som nok er mye mer
avansert enn vi før har trodd.
– Kan en biologiprofessor snakke
om et livsfellesskap med alt levende?
– Jeg er rasjonell og umystisk,
men erfarer den fellesskapsfølelsen sterkt. Den er helt naturlig. Og en konsekvens er at vi må
legge radikalt om husdyrholdet:
Behandlingen av produksjonsdyrene bygger på det gamle synet
om at dyr er automater. Det er det
mange som fortsatt ønsker å tro,
for å holde ut den behandlingen
de får - av økonomiske grunner.
NY FORSKNING har jo vist at det ikke bare er mennesker som smiler.
FOLKEVETT nr. 3 • 2006
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«Dyr har de samme hormonene, og dermed det samme
følelsesspekteret: Livsglede, frykt, sorg, kanskje også
lengsel – følelser som gir mennesket verdighet.
Dyr likner oss.»
Et verandaunivers
Redaktør Arne Storrønningen har
ansvar for ﬁreåringen Rasmus.
Livsrommet til Rasmus utgjøres
av en romslig veranda i fjerde etasje på Romsås. Rasmus er en feit
og fredelig kanin, mer fredelig
enn mang en fredsprisvinner.
Her organiserer han sitt eget univers. Matskålen skyves inntil en
pappeske med høy, der han kan
varme seg når det er kaldt. Nattesøvnen nyter Rasmus på bordet inntil vinduet – og han har
utviklet en fast rute for å komme
opp: En gammel vugge, så stolen,
så opp på bordet. Buret foraktes
og brukes aldri. Rasmus dytter
gjenstander rundt omkring for å
skape en mening som er vesentlig
for Rasmus, men uforståelig for
andre. Deler av pappeska gnages
ut og blir til fyllmasse i denne
struktureringen.
Menneskenordmenn er dyrere.
De bruker 35 milliarder kroner
årlig på oppussing hjemme.
Så kom katastrofen. Man «ryddet» på verandaen. «Rot» ble kastet. Naken orden gjenopprettet.
Hele Rasmi verden brøt
sammen. Ulykkelig, men med
seigt pågangsmot, begynte han
på nytt å gjenoppbygge en meningsfylt orden – som noen kaller
rot - i sitt verandaunivers.
Smilende ulver
I Norge skal villmarka helst bli
til næringsgrunnlag for herskerarten, og store villdyr drepes eller gjerdes inn. På Langedrag
naturpark, kjent fra NRKs fjernsynsserie, har ulv, gaupe og fjellrev iallfall store innhegninger.
Grunnleggeren Edvin Thorson
er snart 90 år. Helsa holdt ikke til
å si ja til invitasjon til Erik Dammanns 75-årsdag nettopp. Men
14 FOLKEVETT
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den holder til å ta raust og vennlig imot fotograf og skriver som
kommer og vil se ulv.
Datteren Tuva Thorson er daglig
leder. Hannulven Ask er «nærmest
kjæresten» hennes, en uhyre lojal
ulv som viser bort søsteren Embla
hvis hun ypper seg mot Tuva.
Tuva: – Dyr viser omsorg – og
de markerer seg. Naturens hovedregel er den sterkestes rett, fordi
det er vanskelig å overleve. Også vi
sørger først og fremst for oss selv
og familien. Dernest kommer evnen til innlevelse med andre.
Hunder må tilpasse seg menneskene. På Langedrag har vi
prøvd å tilpasse oss og lære av
ulvene. Ask og Embla er avvendt
frykten for mennesker. De viser
seg å ha massevis av språksignaler... Store øyne betyr at jeg vil
være litt sjef. Smale øyne betyr å
gjøre seg liten. Blunking er også
dempende. Bruk av labbene er
språk, ørenes posisjon, halen selvsagt: Høy hale er høy sigarføring,
lavere hale er aksept av lavere
rang. Ulver smiler som oss: smale
lepper peker oppover. Å vise tenner er ikke bare aggresjon – det
kan gjøres på 30, 40 måter: Klapring med tenner, gjesping, smatting, slikking, bruk av nesen – alt
har ulik betydning.
Ask og Embla uler bak en
haug.
– Nå sier de: Her er vi. Hvor er
du? Et annet ul sier: La oss komme sammen og kjenne på fellesskapets kraft og varme. Det er en
urfølelse jeg tror mennesker også
trenger å kjenne på.
Når jeg kommer, leser de min
kropp. Man hilser på ulver når
man kommer, og forteller hvem
man er. Noe annet ville være respektløst.
Vi følger Tuva mot ulveparet.

Hun hodehilser når hun nærmer
seg dyrene, og går med hevet hode
og litt store øyne. Tuva smiler.
Ulvene smiler. I det hun går inn
blunker hun og klaprer med tennene for å vise at de ikke behøver
gjøre seg små, men kan opptre
friere.
Begeistrede ulver. Litt småkrangling. Ask må vise at han står
nærmest Tuva i rang, og dytter
bort søsteren. Hun går, mens Ask
ser bort for å markere at han ikke
utfordrer sjefen. Tuva klør han
såpass at det både er behagelig og
viser hennes lederrett.
Etter hvert får Embla også slippe til. Ask må da late som om han
holder på med noe annet, ellers
ville han ha ulveplikt til markere
at nummer tre ikke kan prate med
nummer en sånn uten videre.
Tuva henter brød med leverpostei. Interessen er påtagelig.
Ask må holdes sittende med
knurrelyder og dominanssignaler fra en stående Tuva. Han prøver å åpne hånden hennes med
tennene, tenner som lett kunne
bitt av hånden. Til slutt får han
lov til å ta maten, han hopper opp
og glefser brødskiva ubegripelig
presist og forsiktig ut av menneskehånden.
Gullﬁsk med peiling på Vivaldi
Bergljot Børresen er veterinær, dyreforsker, forfatter – og kjent for å
ha utviklet «kroppslig innlevelse»
som vitenskapelig metode:
– Forsøk fra USA viser at gullﬁsk hører forskjell på Blues og
Bach – slik duer, rotter og mennesker kan. Under forsøk klarer
rotter det like bra som mennesker. Gullﬁsken hører forskjell - og
de jobber også for den belønningen som ligger i at de får høre musikk. De hadde problemer med

FORELDRELØS kjempebaby med sin fosterfar i Chitwan nasjonalpark, Nepal.

Vivaldi, som de blandet sammen
med Blues. Helt til forskerne fjernet alle dype lyder, som stimulerer sidelinjen. De hadde vel tatt
alt som kilte fysisk som Blues...
Nå måtte ﬁskene lytte bedre – og
klarte Vivaldi også – suverent. De
husker godt. Etter ti måneder,
husker de forsøksopplegget.
I akvariene rundt omkring
svømmer det ﬁsk som kjeder vett
av seg.
Fiskene har samme følelseshjerne som mennesker. Fisker og
fugler er like glupe som pattedyrene. Det er ikke hjernestørrelsen det
kommer an på. Nå mangler fugler
hjernebark – men har samme type
nerveforbindelser spredt utover
andre steder. Fugleforskerne foreslår nå et nytt begrepsapparat for
fuglehjernen. Emosjonelt og intellektuelt er fuglene på høyde med
et treårs barn. Trener du dem, utvikler de seg videre – etter våre normer. Lærer du gorillaer tegnspråk,
får de en I.Q. i nedre normalområde for mennesker.

FANGEN OG DENS FANGEVOKTER - bare en av dem smiler. Sri Lanka.

KATTER ER KATTER, selv om noen får litt kraftigere tenner og klør enn
andre. Bardia, Nepal.

Fuglene er mer forskjellige fra
oss – inntil vi lærer dem å kjenne.
Elefanter viser nøyaktig de
samme sorgreaksjonene for eksempel ved tap av et barn som
mennesker gjør.
Hunder ler – de aktiverer latterområdene av hjernen når de
leker. Pesingen er deres latter. Le-

pen kommer etter. Nå er det folk
ﬂest som sitter fast i den gammeldagse nedvurderingen. Vi opprøres over tv-bilder av halal-slakting
og tyrefekting. Når vi har distanse til slakteriet – og biffene er
ferdig innpakket, slår medlidenheten ikke ut. Blir vi kjent med et
dyr, behandler vi det godt. Slår vi
av innlevelsen i utide, er det dypt
skadelig for vår egen sjel. Det gjør
oss ensomme. Min kongstanke
er at vi trenger forskningsmessig
rasjonalitet – forent med innlevelse. Vi er i en overgangsfase. Jeg
tror vår kultur vil utvikle en ny
respekt for sine medskapninger.

slå av bryteren for innlevelse. Slår
du den på, oppdager du at det du
så tidligere bare var en liten del av
virkeligheten.
Dyr reﬂekterer ikke over sin
egen eksistens, men de har selvbevissthet og sin egen personlighet.
En sjimpanse kan prøve å skjule
angsten i ansiktet med hendene

«Lærer du gorillaer tegnspråk, får de
en I.Q. i nedre normalområde for
mennesker.»
kende rotteunger ler, men lyden
er i ultralydområdet. Rottene blir
så glad i hyggelige forskere at de
begynner å le når den rette forskeren kommer inn i rommet. Når
forskerne lærerer rottene å kjenne, kan de se på ansiktsuttrykket
hva slags humør de er i.
Men mennesker har evnen til å

– og må derfor vite om sitt eget
ansiktsuttrykk.
En fugl som oppdras av en annen art, utvikler lojalitet til fosterforeldrenes art. Det er dokumentert
at et nesehorn kan gå i nærkamp
med en krokodille for å redde en
antilope som skriker i nød.
Den konvensjonelle vitenska-

Innlevelse
Kanskje spørsmålet «Hvem er
de?» ble galt stilt? Spørsmålet er
kanskje heller hvem «vi» er, herskerarten, som spør? Som plager
«de andre», spiser dem, utrydder
dem i en fart kloden ikke har
sett maken til på 65 millioner

år. «Homo Tyraranicus», selv et
pattedyr, med høy selvbevissthet
og lav selvforståelse. Mennesket,
som har en unik evne til innlevelse med sine nærmeste, inkludert
egne hyggedyr, men bare i sjeldnere tilfelle med andre skapninger,
iallfall ikke hvis de har litt ﬂere
bein enn oss selv, ﬂere kroppshår
eller kanskje vinger eller ﬁnner.
Noe vet vi om oss selv. Vi vet at vi
lar oss påvirke av de forestillinger
vi lager om oss. Tror vi at dyr er
bevegelige automater, blir de behandlet som det. Tror vi at mennesket er en sjelløs, økonomisk
drevet konkurransemaskin, blir
dyresjela også usynlig.
En av historiens mest kjente
psykologer, Burrhus F. Skinner,
mente at mennesket blir styrt
utenfra, av straff og belønning.
Fri vilje var en illusjon. Mennesket har neppe bevissthet eller følelser – og skulle vi ha det, er det
ledsagefenomener som ikke betyr
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noe for atferden. Du tar utdannelse og jobb for å få penger – som
gir sex-partner og mat. Når Bach
skrev kantater og Nansen arbeidet blant hungersrammede russere, var det mekaniske muskelbevegelser som styrte dem – fordi
de ﬁkk anerkjennelse og penger
til å tilfredstille kroppslige primærbehov. Er dette sannheten
om primaten med de store frontallappene, er det vel sannheten
om andre dyr også.
Det er naturligvis nok å være
menneske selv for å vite at denne
beskrivelsen er usann.
Mennesket er sin bevissthet,
og den er innimellom større enn
summen av organene.

Forskere har tatt feil før. Om
bevisstheten er en funksjon av
hjernen, og dør med den – for
mann og mus, for kvinne og katt?
Den russiske fysiologen og materialisten Ivan Pavlov mente under
en operasjon tidlig på 1900-tallet
å ha oppdaget bevisstheten: De
viste seg å være «et område i frontallappene preget av maksimal
eksitasjon, og med en besynderlig
og uregelmessig form».
Fjodor Dostojevskij er berømt
for utsagnet «Hvis Gud er død er
alt tillatt». En av hans hovedpersoner tenker annerledes: Hvis livet er et kortvarig og meningsløst
resultat av tilfeldigheter, måtte
vel menneskene reagere med en

«Forsøk fra USA viser at gullﬁsk hører
forskjell på Blues og Bach – slik duer,
rotter og mennesker kan.»

Bøker for engasjerte folk!
LENA AMALIE HAMNES

Naken uten ﬁsk

«… et forfriskende og herlig subjektivt
debattinnlegg om ﬁskens plass i et
moderne samfunn, en bønn om å
gjenreise Norge som kvalitetsbevisst
ﬁskerinasjon. En ung kvinne fra
Svolvær som midt under petroleumsevangeliet hever stemmen
og løfter fram torsken og småskalaﬁsket som sentrale
elementer i Nord-Norges
framtid. Det er tøft gjort! ...
Når alt kommer til alt:
Leverer hun ikke argumentene ﬁskeriminister
Helga Pedersen trenger for
å stake ut en ny kurs, både i
økonomisk og økologisk forstand?»

Kr 299,–

SKJALG FJELLHEIM, NORDLYS

BENT SOFUS TRANØY
I så fall gjelder det dyr også.
»Nær-døden-opplevelse»
er
et uttrykk som har gått inn i
norsk språk, til tross for at selve
fenomenet har fått marginal oppmerksomhet. Nyheter om sunt
kosthold og treningsråd er daglig avisstoff. Nylig ﬁkk følgende
pressemeldingsoverskrift tre linjer: Nederlandske forskere har
bevist sjelens udødelighet.
Nå har jeg funnet artikkelen
på nett. Den er fra det medisinske fagtidsskriftet «The Lancet»
og inneholder ny dokumentasjon
av et kjent fenomen: Mange mennesker som har vært brakt til live
igjen etter «klinisk død», har sett
seg selv og omgivelsene utenfra – i
noen tilfeller er synsinntrykkene
bekreftet etterpå. De har hatt en
fornemmelse av kjærlighet – og
fått en innsikt av at meningen
med å slepe seg rundt på jordoverﬂaten er å gjøre noe for andre
og å forstå mer selv.
Dyr vekkes ikke til live etter
hjertestans, og de uttaler seg sjelden. Men pattedyrene likner oss.
De tenker mindre abstrakt, lager
lite redskaper, men har følelser,
de får unger, de spiser, blir syke og
de dør. Også kråker lager redskaper: De kan bøye en ståltråd for å
ﬁske mat ut av en ﬂaske.
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voldsom medlidenhet med hverandre – så lenge det varer.
Og ikke bare med hverandre.
Dyr er mest hjelpeløse, ikke i
stand til å forsvare seg mot tvang,
innesperring, slaktekniven eller
geværet. Men de er en del av livsfellesskapet. De er «disse mine
minste». I et av de apokryfe evangeliene fortelles det at Jesus tok
en katt under kappen, og folk sa:
«Se. Denne mannen føler omsorg
også for dyrene». Hadde denne
historien stått i bibelen, ville dyrenes situasjon i Vesten vært radikalt annerledes.
En kultur skal selvsagt vurderes etter hva slags behandling den
gir sine svakeste. Kan hende ny
kunnskap langsomt forvandles
til nye holdninger, slik Bergljot
Børrsen tror?
Hvis vi begge lever, kommer
Sølvfaks på besøk neste år også.
Hva er det han vil si meg? Det er
selvsagt ikke vanskelig å forstå:
«Hei! Skal vi ligge i fanget på
hverandre og male litt og kanskje
klappe hverandre en stund?»
◆

Markedets makt
over sinnene
«Jeg er markedsfundamentalist,
jeg har en moralistisk og hensynsløs
misjonærtrang og jeg får for lite
motstand, hevder forsker og
forfatter Bent Sofus Tranøy (...).
Nå har jeg lest boken hans.
Den har mange gode poenger,
og bør deﬁnitivt leses av ﬂere
enn meg ...»
KÅRE VALEBROKK,
AFTENPOSTEN

Kr 349,–

HENRIK SVENSEN

Enden er nær

om naturkatastrofer og samfunn

Innbyggerne i Agder og Telemark leverte i

«… mer enn noe annet er Enden er
nær en mangefasettert og vitenskapelig levende gjennomgang
av et fenomen som former vår
sivilisasjon mer enn vi tenker
over. Neste gang det braker,
har leseren fått et verktøy for
å analysere reaksjonene og
konsekvensene.
PER KRISTIAN BJØRKENG,
AFTENPOSTEN

gjennomsnitt 10 kg plastemballasje hver i fjor.
Det var best i landet. Dermed vant IATA og deres
abonnenter Returplastpokalen 2005. Gratulerer!

Kr 339,–

RETURPLASTPOKALEN 2005
2.

Hias IKS

9.32

3.

RIR Romsdalshalvøya Interkom. Renovasjonselskap

8.55

4.

Agder Renovasjon DA

8.47

5.

IRIS

5.63

6.

Innherred Renovasjon

5.44

7.

SIMAS

5.43

8.

SSR - Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

5.18

9.

STOKKE KOMMUNE

5.09

10.

NGIR - Nordhordland og Gulen IK. Renovasj.selskap

4.89
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STEINAR LEM møter DAG O. HESSEN

Det går ikke an å påstå at akademikere ikke deltar i miljødebatten. Ikke
så lenge Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
tekst STEINAR LEM foto LILLIAN JONASSEN

Menneskedyret
med bremseklosser
– Skal vi snakke ærlig eller skal
vi sette leseren i en lun stemning?
– Vi må ikke lyve om de truslene vi kan avverge. Men det er
ingen grunn til å prakke på barn
kunnskaper om at vår oppholdstillatelse her en gang blir inndratt
– av kosmologiske grunner.
– For å øke rikfolks komfort glir vi
med halvåpne øyne inn i en framtid
som blir varmere, med langt færre
arter, ﬂere mennesker, mer gift og radioaktivitet …?
– Alt dette kan vi gjøre noe
med – og det er moralsk unnfallenhet hvis vi ikke her er hensyns-

mest mulig av ressursene, så ville
det true etterkommerne. Det er et
moderne fenomen. Derfor mangler
vi biologiske bremsemekanismer.
– Så må vi trikse med genene slik
at de blir tilpasset høyteknologien?
– Nei, nei! Vi kommer ikke
utenom argumentasjon, innsikt, selv om dette så langt ikke
har vært tilstrekkelig. Personlig
tror jeg vi må oppleve kriser før
vi snur. Så får vi håpe at det ikke
er for seint. Den dagen amerikanerne må legge om, så gjør de det
– og baserer seg på teknologiske
løsninger. Enten må oljeforsyningen til USA bryte sammen eller

«Senterpartiet bør vurdere å bytte farge
på kløveren sin. Til brunt.»
løst sannferdige.
– Er det biologiske årsaker til at
innlevelsesevnen mest omfatter dem
vi ser daglig?
– I vår forhistorie har det vært
snakk om å overleve fra dag til dag
– og å holde ungene i live. Å tenke
generasjoner framover var irrelevant. Det har heller aldri før vært
slik at hvis mennesker forsynte seg
18 FOLKEVETT
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så må klimaendringene føre til at
matproduksjonen slår dramatisk
feil, kanskje kombinert med enda
ﬂere ødeleggende orkaner.
– Vår art er mystisk? Vi ofrer livet
for andre i en krig, men ikke litt komfort i fredstid.
– Ser vi trusselen, kan Churchill love oss ”blod, svette og tårer” og vi gjør det vi må. Det er

nok også en arv fra fortiden at vi
kan tåle personlige offer for å forsvare fellesskapet i strid, men vi er
ikke vant til å ofre materielle goder. Tvert imot har det alltid vært
gunstig å sikre seg ved å skaffe
seg mer enn vi trenger. Likevel har
mennesket evnen til altruisme – å
gjøre noe for andre. Jeg tror nok
de ﬂeste former for altruisme bygger på gjensidighetstankegangen:
Man venter noe tilbake på en
«regnværsdag». Men mennesker
kan også gjøre fantastisk gode
gjerninger uten tanke på belønning – her eller i himmelen.
– Og den evnen kan stimuleres?
– Ja. Men kjernen i miljøproblemene ligger i «Allmenningens
tragedie» mer enn i umoral. Vi deler felles ressurser: Kloden, havet,
en beitemark. Den enkelte tar ut
mest mulig, føler sitt bidrag som
lite, mens det å ta ut mindre kan
virke som et offer. Mine kyr, min
bilkjøring betyr så lite. Alle håper
at andre vil begrense seg. Dermed
taper alle. Men på lokalt nivå, der
folk ser konsekvensene, ﬁns det
eksempler på at vi handler til fellesskapets beste. I store, anonyme
fellesskap, bryter ansvarligheten
sammen. Vi stjeler sjelden fra na-

boen eller tante. Flere synes det er
greit å snyte på skatten og snike
på trikken. Her ligger mye av globaliseringens farer også, ja selve
demokratiets svakhet: Velgerne
trekkes ikke mot å skulle ofre
noe av langsiktige hensyn. Men
bensinprisen interesserer … I tillegg er hele samfunnsdynamikken ﬁksert på vekst, til tross for
at de som opplevde krigen syntes
Norge i 1960 var uhyre velstående. «Allmenningens tragedie»
er forsterket med en økonomisk
systemfelle. Det er derfor jeg tror
bare kriser vil redde oss fra enda
verre kriser.
– Men verken allmenninger eller
biologien eller systemet hindrer oss i
å gjøre småting: Norge klarer ikke å
verne 4,6 prosent av barskogen. Norge tåler knapt nok 13 ulver.
– Man kan forstå at skogeierne
og sauebøndene er uvillige …
– … Men kan man forstå det store
ﬂertallet som ønsker en intakt natur, men
ikke krever sine interesser ivaretatt?
– De er ikke organisert …. Og
forvaltningen går nå mot mer lokalt miljøansvar, mens kommunene bygger ned miljøkompetansen. Utbyggingstiltak fremmes av
private interesser, kommunene

«Jeg går ikke ut i naturen, jeg går inn i den.»
strør på sand. Kanskje er rådmannen fetter med han som vil bygge
ut. Næringsinteressene vinner.
Argumentet er at folk i Oslo ikke
skal bestemme …
– Kanskje heller ikke fartsgrensene? Fri fart i Frp-land? Og hvis
Hedmark skal bestemme over villdyr
i Hedmark, må vel Oslo bestemme
over NRK og Rikstrygdeverket?
– Hardangervidda tilhører
ikke bare kommunene rundt.
Selvsagt skal naturen brukes,
også til lokal næring, men det
må skje bærekraftig. I dag bygges
naturen ned etter Plan- og bygningsloven …Senterpartiet bør
vurdere å bytte farge på kløveren
sin. Til brunt.
– Nordmenn er glad i Arne
Nævras og Trond Bergs naturﬁlmer.
Vi går ennå på tur. Hvorfor slår det
ikke ut som omsorg?
– Folk ﬂest i bygdenorge framhever hvor viktig det er å bo nær
naturen. Men for mange er det
en natur uten rovdyr, mange setter også pris på at hogstﬂatene i
marka er lyse og fulle av bær, det
er lett å gå på skogsbilveiene. Vi
må derfor ha et differensiert vern,
nærområdene kan gjerne være
lett tilgjengelig bruksmark, men

vi må ha mye mer natur vernet på
naturens premisser. For meg har
naturkjærlighet vært ekstremt
betydningsfullt: Jeg går ikke ut
i naturen, jeg går inn i den. Miljøbevegelsen argumenterer for
ensidig med vern av sjeldne arter.
Natur skal også beskyttes fordi vi
trenger opplevelsene. Selv grønne
bylunger er mentalt viktige.
– Regnskogene forsvinner …
Ja, og det har uopprettelige
konsekvenser. Når områdene blir
for små, forsvinner dessuten alt. Vi
kan ikke verne ti prosent av Amazonas… Arter dør ut etter noen tiår,
av innavl eller fordi mattilgangen
svikter. Klimaendringene utløser tilbakekoplingsmekanismer,
som øker temperaturen enda mer.
Mange tenker at varmere klima er
OK. Men risiko er et produkt av
sannsynlighet og konsekvens. Om
sannsynligheten for de verste scenariene bare er ti, tyve prosent – er
det en uhyre risiko når vi vet hvor
galt det kan gå. Vi tegner brannforsikring selv om faren for brann
er forsvinnende liten.
– Er du fornøyd med forskernes
formidlingsvilje?
– Det er en tendens til at de er
redde for å stå fram. Nå skal det

være en todeling mellom forskere
og miljøbevegelse. Men for tiden
er det gjerne outsiderne, de som
bagatelliserer problemene, som
sier tydeligst i fra.
– Men samfunnsvitere og humanister engasjerer seg gjerne i det meste
– unntatt miljø og omfordeling. Din
medforfatter Thomas Hylland Eriksen
sier at ”engasjement for ulv ikke gjelds”.
For akademikere er afrikanske minoriteter i Norge uendelig mye viktigere
enn den fattige majoriteten i Afrika.
– Mange av disse er veldig verbale, men argumentene kan gå i uheldige retninger. Hvis de engasjerte
seg, kunne det slå begge veier. Når

skal forresten ha ros for å bry seg.
– Jeg har ikke sett noen fra muslimske trossamfunn gjøre det?
– Det kan henge sammen med
en fatalistisk tankegang. Jeg var i
Egypt, i en landsby der de levde på
en søppelfylling - rett ved siden av
Kairos rikeste bydel. Mange av
disse fattigste av de fattige følte
ingen bitterhet. Dette var forutbestemt av Allah. At Gud rår, stikker dypt i mer religiøse kulturer
enn vår. Men også her er ulykker
blitt fortolket som Guds straff.
– Historien er full av overraskelser? Kanskje ligger det håp og mirakler bak neste sving?

«Det ﬁns kulturer før oss som har levd
rikt med enkle midler – og verdsatt det.
Det er mulig.»
fagkunnskap må ligge i bunnen …
– … Men de kunne bekymre seg!
– I mange land er det en sterkere tradisjon for at intellektuelle deltar i samfunnsdebatten.
Spørsmålet om hvorfor vi ikke
får til de nødvendige endringene,
burde oppta psykologer og antropologer. Mange av Kirkens folk

– Vår biologiske forhistorie letter ikke overgangen til en varig,
stabil tilstand med lavere forbruk i rike land. Men mennesket
er også et kulturvesen.. Det ﬁns
kulturer før oss som har levd rikt
med enkle midler – og verdsatt
det. Det er mulig. Det er dessuten
blitt nødvendig.
◆
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tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stiﬁnner

«Villblomsten har en nøysomhetens ynde, en streng økonomi i
uttrykket som får kulturblomstene i villahagens kompostfôrete bed
til å virke overdrevne, vulgære…»

Hans Børli

Kimer i blåklokker
Gå til blomstene på marken, heter
det i Bergprekenen. Jeg tar bussen.
Flyktninger farer forbi på
begge sider. Jeg ser fargerike fellesskap gjennom bussvinduet.
Veikantene har sjenerøst tatt i
mot blomster som har rømt fra
vanskelige kår. Kantklippere sørger for lys og luft til konkurransesvake arter. Vegvesenet driver
ﬂyktninghjelp.
Bussen bringer meg nordover fra
Hamar til Alf Prøysens barndomsrike. Det er juli og midt i «Blåklokkevikua». Jeg håper å ﬁnne rester av
blomsterenger som har gått tapt.
Særlig skal jeg se etter blåklokkebakker. I sekken ved siden av meg
ligger «Finn et strå og træ dom på».
En bok av Klaus Høiland, min favorittbotaniker. Han har skrevet
inspirerende om blomster og planter i Prøysens diktning.
Plantene imponerer meg. Mest
deres evne til å inngå strategisk
20 FOLKEVETT
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samarbeid. For ﬁre hundre millioner år siden begynte de å samarbeide med sopp. Sopp forsyner
trær og planter med vann og mineralnæring, og får sukker som
takk. 90 prosent av plantene lever
i partnerskap med sopp. Plantene
hadde neppe klart å kolonisere
jorda uten dette samarbeidet, og
vi mennesker hadde knapt oppstått. Senere gikk de inn i et nytt
gigantisk samarbeidsprosjekt, nå
med insektene. Blomster ﬂest er
avhengig av insekter. Insektene
bestøver dem og får betalt i nektar og blomsterstøv.
Hukommelsen ﬂytter meg et
øyeblikk bort fra buss-setet, til
barndommen. Da besto planteriket mitt av få arter: Løvetannen jeg
blåste fallskjermer av, sløkene jeg
brukte til å blåse erter på storebror,
vannliljene i tjernet der jeg lærte å
svømme, hvite markjordbærblomster som bar bud om favorittpå-

legget, prestekragene vi nappet
kronbladene av – «skal, skal ikke»
og villvinen som hver september
ﬁkk Oslo-bygården jeg vokste opp
i til å ﬂamme opp med røde blad.
Dominerende i mitt lille planterike var likevel gress, fotballgress.
Å måtte samle og presse blomster
til folkeskolens herbarium, husker
jeg med liten glede.
For noen tusen år siden ﬁkk
en god del planter en tredje partner – det jordbrukende mennesket. I Norge startet samarbeidet
for 2500 år siden. Frem til 1950
fant mange planter, og også dyr,
bedre levevilkår i bondens natur
enn i vill natur. Artene tilpasset
seg langsomt kulturlandskapet
og ﬁnnes i dag knapt utenfor.
En rikdom av blomster oppsto
blant annet på magre utslåtter,
hvor småbønder og husmenn slo
skrint gress for å fø et par kyr om
vinteren. Ljåen skapte mangfold.

Kulturmark kan ha en tetthet av planter som nesten kan
sammenliknes med regnskogens
mangfold. På én kvadratmeter kalkrik, ugjødslet slåtteeng
vokser det i gjennomsnitt 28-30
karplantearter (det vil si utenom
mose og lav). I løvskog vokser det
15 arter, i barskog bare 2-3.
Mennesket var mindre å stole
på enn sopp og insekter. Vi ga opp
det varierte jordbruket med skånsom bruk av alle tilgjengelige ressurser. Utslåttene, jordlappene og
naturbeitene gror nå igjen eller
plantes til med gran. Er det mulig å gjenopprette det vidunderlige samspillet mellom planter og
mennesker – i et slags moderne,
holdbart, økologisk jordbruk?
«Ha det bra», sier jeg til busssjåføren. Han ønsker meg god
tur til husmannsplassen der Alf
Prøysen vokste opp.
Jeg tråkker innover Præstvæ-

gen med gummistøvler. Høy på
hesje lukter vått og veldig. Neppe
gårdbrukerens favorittlukt, sier
jeg høyt, og glemmer at ingen går
ved siden av meg. Høysommeren
har pyntet veikanten med blomster. Gjennom år med repetisjon
har jeg pugget navnet på noen av
dem: ryllik og reinfann, rødkløver og hvitkløver, sveve og skogstorkenebb, engsoleie og mjødurt,
geitrams og blåknapp og noen
ﬂere. Blåklokken mangler.
Blåklokken mangler også på
husmannsplassen Prøysen. Jeg
ﬁnner edelgran, rips- og solbærbusker, og noen blomster i et bed.
Bare på et gjengrodd beiteland
bortenfor husene oppdager jeg
en liten klynge med blåklokker.
Under en kretsende ﬂokk med
låvesvaler slåss de om en plass i
lyset. Jeg ﬁnner ingen bakke full
av små, blå klokker. (Neppe noe
norsk blomsternavn er mer be-

skrivende enn blåklokke – de ligner påfallende kirkeklokker).
Kan du se musikk i blomstene?
Det gjorde ﬁnansmann og kunstkjenner Rolf Stenersen: «Blomstene er så vakre og så rare at de
både er blomst og billedbok. Med
billedbok mener jeg gode bilder,
slikt som jeg kan lære noe av, slikt
som får meg til å føle musikk. Jeg
ser musikk»
Det er noe eget ved skjøre, lavmælte villblomster. «De har en
nøysomhetens ynde, en streng
økonomi i uttrykket som får kulturblomstene i villahagens kompostfôrete bed til å virke overdrevne, vulgære», skriver Hans
Børli i selvbiograﬁen sin. Har
ikke blåklokken nettopp en slik
nøysom ynde?
Hvorfor viser vi mennesker
ofte omsorg for trær og blomster?
Jeg prøver å ﬁnne et svar mens jeg
tygger karbonadesmørbrød på

Solvang kafé i Prøysen-huset. De
gir oss skjønnhet. Dessuten viser
de fram et forunderlig liv. Kanskje er det som den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung hevdet:
Et sted i underbevisstheten vår
ligger det en erindring om alt organisk livs felleskap. Vårt gamle
kulturelle fellesskap med dem må
også bety noe. Det er ikke lenge siden vi alle var bønder.
Jeg har plukket med meg en
gul og en blå blomst for å sjekke
dem i en ﬂora – og jeg ﬁnner dem!
Det er fuglevikke og gulﬂatbelg
jeg har liggende på kafébordet.
Jeg har ellers ofte problemer med
å ﬁnne fram i blomsterbøker. Bestemmelsesnøkkelen kan være
innviklet. Jeg kan bla et par ganger igjennom hele boken og endelig ﬁnne en illustrasjon som er lik
blomsten jeg har i hånden. Jeg er
sikker i min sak inntil jeg leser
med liten skrift nederst: «Ikke

foto: kristian mosvold larsen / www.mosvold.org

funnet i Norge».
Jeg fant få blåklokker inne ved
Prøysen. Men jeg ser plutselig
mange når jeg står på bussholdeplassen og venter på skyss tilbake
til Hamar. De vaier våte i vinden i
det korte gresset ved siden av meg.
Klokkene kimer uhørlig for Vegvesenets kantklippere – den fjerde
samarbeidspartner.
I Agnar Mykles «Lasso rundt
fru Luna» ser Ask seg i speilet:
«Jeg må alltid ha disse øynene.
Det mine øyne kommer til å se,
må aldri ødelegge glansen i dem.
Jeg må se stolte ting».
Er blåklokken en stolt ting?
◆
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Hiv-positive foreldre i det sørlige Afrika skriver minnebøker til ungene sine, slik at de skal vite litt om opphavet sitt når de vokser opp. – Så langt har jeg
skrevet ni sider i boken, sier Daniel Mseteka.

Far på lånt tid
– Jeg vet jeg skal dø, sier Daniel Mseteka. Like
utenfor Mzuzu i Malawi sitter familiefaren og
skriver ned minner fra sitt eget liv og om alt
han synes er viktig. AIDS-syke Mseteka skriver
for barna sine, for å gi dem styrke og håp i en
nær framtid uten ham og kona Fynes.
foto ALF BERG

alt som ikke kan sies til Anne, Vitu, Eunice og Leni nå, det skriver
Mseteka ned. I tillegg til alt om slektningene sine, om hvor han gikk
på skole og hvordan livet hans var da han selv var et barn. Han og
kona forsøker å lære ungene å klare seg selv i den tiden de har igjen.
De har ingen andre voksne slektninger noe sted som kan passe ungene - de er alle døde.
– Ungene er så glade i hverandre. De leker sammen, er verdens beste venner og har omsorg for hverandre. Derfor tror jeg dette kanskje
kan gå bra, forteller Daniel Mseteka.
Sør for Sahara har omkring 15 millioner barn nå mistet foreldrene på grunn av AIDS.
Familien Mseteka åpnet sitt hjem for Plan Norges fotograf Alf
Berg noen dager i mars. Plan har hatt prosjekter i Malawi siden august 1994, med fokus på undervisning, helsetjenester og hjelp til selvhjelp.

Når mørket faller på, samles familien Mseteka rundt lampen utenfor huset. – Vi synger og danser, og forteller hverandre om hvordan
dagen vår har vært, forteller Daniel.
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Selv om Daniel og Fynes har adoptert nabo-barna Leni og Anne etter at de biologiske foreldrene
deres døde, er alle barna sammen hele dagen. – De er som våre egne barn nå, sier Daniel. – Det
er godt å se at de passer på hverandre.
Eunice og søsknene har kommet hjem fra skolen.
Solen står midt på himmelen, de ﬁre barna hviler
seg i skyggen fra huset etter turen hjem.

Når den verste heten gir seg om ettermiddagen,
leker ungene med barna fra nabolaget. Eunice og
Vitu stiller lag i «Bro, bro brille». Nabo-ungene
prøver å stå imot kreftene til de to søsknene.
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Familien Mseteka lever på lånt tid. Fire familiemedlemmer er HIV-smittet.
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Søkelys på norsk næringsliv i sør
tekst PIA A. GAARDER

Ikke bare en lek
Norske barneværelser ﬂommer over av leker, de ﬂeste produsert i Kina. Etter snart 13 år med
etiske retningslinjer, produseres leketøy fortsatt under helt uforsvarlige forhold. Nye virkemidler
må til for å bedre situasjonen.
Den globale leketøysproduksjonen ubestridte sentrum er Guangdong-provinsen i Kina. For
her er de ﬂeste av Kinas 8.000
leketøysfabrikker lokalisert. De
står bak hele 75 prosent av verdensproduksjonen av leker, og
arbeider på bestilling fra store og
små merkevareselskap i Vesten.
Nå starter deres høysesong. I

månedene fremover skal ekstra
store mengder leker produseres,
pakkes og skipes slik at de er ferdige til den store forbrukerfesten
i desember.
Men arbeidssituasjonen minner lite om et hyggelige verksted.
For arbeidsforholdene ved leketøysfabrikkene i Kina, er som i
andre utviklingsland preget av

Barneværelsene i den rike delen av verden ﬂyter over av leker.
Illustrasjonsfoto: Kevin Rohr

enormt arbeidspress, ubegrenset
overtid og lav lønn.
Kampanjen for å forbedre arbeidsvilkårene i leketøysfabrikkene startet i 1993 etter store fabrikkbranner hvor ﬂere hundre
arbeidere brant inne. Siden den
gang har de ﬂeste eksportrettede
fabrikkene fått brannslukningsutstyr og nødutganger. Men forbedringene stanser der.
Etikkgaranti?
Nylig var Henrik Lindholm fra
det svenske Fair Trade Center i
Oslo for å snakke om fabrikkarbeideres situasjon og leketøysbransjens ansvar på et seminar
arrangert av Stiftelsen Miljømerking. Stiftelsen som står bak svanemerket, vurderer nemlig å utvide svanemerkingen av leketøy til
ikke bare å gjelde miljøspørsmål,
men også etikk. Dette er ifølge
Lindholm ikke en lett oppgave.
– Det er et ﬂott å sette søkelys
på problemene ved fabrikkene i
utviklingsland, men svanemerket
vil ikke være i stand til å gi en slik
etisk garanti, sier Lindholm til
Norwatch.
Han er svært kritisk til kon-

trollsystemene som ligger bak
selskapenes etiske retningslinjer,
og mener at retningslinjene i dag
er utformet slik at hovedproblemene i fabrikkene ikke løses.
Størst i Norge
Og Lindholm vet hva han snakker
om: Sammen med SwedWatch
utga Fair Trade Center for halvannet år siden rapporten «Billig,
snabb och lydig» som tar for seg
produksjonsforholdene ved ni fabrikker som produserer for noen
av de største aktørene i Norden:
Top-Toy (BR-leker og Toys R Us)
og Brio, men også for varekjeder
som ICA, Coop og Åhléns.
Den svenske leketøysgiganten
Brio er etter det Norwatch kjenner til, den største leketøyskjeden
i Norge, fulgt av danske Top-Toy
og Ringo. Deretter kommer Edwis, Yes! Vi leker og Extra leker.
Det selges også leker på bensinstasjoner, bokhandler og på supermarkeder. Markedet er oppdelt og spredt, og det ﬁnnes ikke
sikre bransjetall.
Men Brio og Top-Toy skal til
sammen ha rundt halvparten
av markedet for leker som selges

En kinesisk arbeider kvalitetskontrollerer leker produsert i Tiani lekefabrikk i Jiangsu-provinsen. Kina produserer 75 prosent av alle leker i verden.
Foto: REUTERS/ Nir Elias

gjennom tradisjonelle leketøysbutikker i Norge. Begge kjedene
får rundt 90 prosent av egne merkevarer produsert ved fabrikker i
Kina.

søkelser og sikkerhetsopplæring
manglet og det ble jukset under
kontrollen av fabrikkene. Lønnen
varierte også sterkt, og var i ﬂere
tilfeller ikke til å leve av.

Best i klassen?
Brio og Top-Toy har på samme
måte som de andre selskapene i
Fair Trade Center og SwedWatchs
undersøkelse, etiske retningslinjer med spesiﬁkke krav til lønn,
arbeidstid og andre rettigheter
ved fabrikkene. Selskapene plukket også selv ut hvilke fabrikker
som skulle besøkes. Likevel ble
det funnet alvorlige brudd selv på
kinesisk lovgivning.
Arbeidsdagene var for lange,
og overtiden ute av kontroll. Det
ble arbeidet syv dager i uka under en høysesong som kan vare
mange måneder. I ﬂere tilfeller
manglet minstelønnsgarantien
og forsikringer. Det ble gjort feil i
overtidsutregninger. Helseunder-

Forteller ikke sannheten
Alle de nordiske selskapene i undersøkelsen til Fair Trade Center
har tatt kritikken svært alvorlig.
Flere har i ettertid gjennomført
nye kontroller og forsøker å innføre bedre kontrollrutiner ved fabrikkene.
Men ifølge Henrik Lindholm
må man tenke helt nytt. For de
klassiske etiske retningslinjene er
i ferd med å spille fallitt.
– Vi vet at det lyves systematisk. Ofte føres det to uavhengige
lønns- og overtidslister. En for
kontrollørene og en for fabrikkens eget regnskap. Arbeiderne
blir truet eller betalt for å svare
usant på kontrollørenes spørsmål, forteller Lindholm.

Dele kostnadene
Ifølge den Hong Kong-baserte
organisasjonen Labour Action
China må Vestens rike selskaper
bære sin del av kostnadene ved å
innføre bedre arbeidsbetingelser
i fabrikkene. De kan ikke kreve
høye arbeidslivsstandarder og
samtidig hele tiden presse ned
prisene.
I tillegg mener organisasjonen
at det er avgjørende at fabrikkarbeiderne trekkes inn i gjennomføringen av tiltakene som skal sikre
at produksjonsforholdene er etisk
forsvarlig. Lindholm er enig:
– Frie fagforeninger er i dag
forbudt i Kina. Likevel er selve
arbeidsmiljølovene i Kina ikke
så verst. Problemet er at lovverket
ikke følges, og at arbeiderne ikke
kjenner til hvilke lovfestede rettigheter de har til både lønn og
arbeidstid. Det er derfor viktig at
arbeiderne får kunnskap om sine
rettigheter, sier Lindholm.

Det ﬁnnes eksempler på at
lokale sammenslutninger av arbeidere ved kinesiske fabrikker
begynner å fungere som ekte fagforeninger, og at dette har fått
svært negative konsekvenser for
arbeiderne som var involvert.
– Nettopp derfor er det så viktig at selskapene fra Vesten som
bestiller varer fra fabrikkene, krever at arbeiderne trekkes aktivt
med. På den måten blir de kinesiske myndighetene blir nødt til å
gi arbeiderne større rom for organisering, sier Lindholm.
En rekke av hovedaktørene
for å bedre situasjonen på fabrikkene er med andre ord enige: For
å skape reelle forbedringer, må
arbeiderne trekkes inn i kontrollprosessen og merkevareselskapene i Vesten må grave dypere i
lommeboka.
◆

Norwatch

De humanitære investorene
Norwatch har kikket i sparegrisene til ti av Norges
største humanitære organisasjoner. Til sammen har
de egenkapital for 3,5 milliarder kroner. Bevisstheten om etiske investeringer har økt kraftig de siste
årene, men ikke alle har fulgt like godt med i timen.
tekst ERIK HAGEN

Regnskapene og retningslinjene som Norwatch nå har
gjennomgått, viser at de humanitære organisasjonene er
åpnere om sine ﬁnansielle plasseringer og har en større
etisk bevissthet enn øvrige investorer i Norge. Og det er
store investeringer det er snakk om.
Norwatchs gjennomgang viser at de ti organisasjonene har plassert 1,7 milliarder i rentefond, en halv milliard i aksjefond og 1,3 milliarder i bankinnskudd. I tillegg
har ﬂere organisasjoner investert i enkeltobligasjoner,

hedgefond og eiendom. Suverent størst er Norges Røde
Kors. Av de 3,5 milliardene som de ti organisasjonene
har til disposisjon, tilhører 2,1 Røde Kors.
Av de ti humanitære organisasjonene som Norwatch
har sett på, er det fem som investerer i aksjer: Norges
Røde Kors, SOS-Barnebyer, Redd Barna, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp. Til sammen
har de plassert rundt en halv milliard kroner
– eller en syvdel av de ti organisasjonenes
samlede egenkapital – i aksjer.
Det er i aksjemarkedet det er ﬂest fallgruver, og investorene må holde tungen rett i
munnen for å ikke plassere pengene i etisk
tvilsomme selskaper. Tatt i betraktning at
bruken av etiske fond fortsatt er ganske
uvanlig i Norge, er det iøynefallende at nesten alle aksjeinvesteringene til de humanitære

Mat som dør...

organisasjonene er plassert i slike fond.
Dårligst ut kommer Flyktninghjelpen som hadde
penger plassert i ikke-etiske fond hos DnB NOR, og som
heller ikke har fått utviklet retningslinjer for hvordan
aksjeinvesteringer skal plasseres. Flyktninghjelpen sier til Norwatch at de
i løpet av kort tid skal få orden
på begge deler.

...ja takk!
Det ﬁnnes mat på markedet
med tilnærmet udødelig skjønnhet.
Du får selvfølgelig tak i ferskvarer tilsatt
konserveringsmidler og kunstige tilsetningsstoffer som gir dem nærmest uendelig liv. Men
ikke hos oss. Matvarer fra Helios inneholder de
næringsstoffene og den smaken det er meningen
de skal inneholde. Ikke noe mer. Ferskvarer
selges mens de er ferske. Eller de kastes.

◆

-mat som virker
Økologisk- og biodynamisk dyrket mat fra Helios ﬁnnes i butikkene til Helios, Naturli’ Vis, Life og Sunkost.
Du ﬁnner oss over hele landet.

Utviklingsland stopper opphugging av miljøbombe.

Flyktninger fra Vest-Sahara
feirer Kerr-McGees rettrett.

Foto: Morten Rønning/Norwatch

Foto: Erik Hagen

Nytt nei til SS Norway

Oljeversting trekker seg

Det kan gå lang tid før noen lager spiker
av SS Norway som i ﬂere tiår var verdens største cruiseskip. Skipet inneholder mer enn tusen tonn dødelig asbest,
og det gjør SS Norway til et upopulært
skrotingsobjekt.
Bangladesh avslo å hugge opp
gigantskipet i februar. Nå har også
indiske myndigheter sagt nei. Avgjørelsen ble fattet av indisk høyesterett, som
har bedt en nyoppnevnt komité se på
saken. En endelig beslutning er ventet
i juli.
Det kan dermed se ut til at det
blir vanskeligere for Vestens redere å
sende miljøbomber til utviklingsland
for skroting. Greenpeace krever at skipet renses for asbest før det sendes til
opphugging.

Det amerikanske oljeselskapet KerrMcGee har forlatt Vest-Sahara etter
lengre tids utforskning av landets oljeressurser. Dermed er alle utenlandske
oljeselskaper ute av det marokkanskokkuperte området.
De siste fem årene har den lille norske Støttekomiteen for Vest-Sahara
arbeidet for å få samtlige åtte oljeselskaper til å rømme Vest-Sahara, og lagt
press på hver av selskapenes hovedaksjonærer.
Kerr-McGee mistet i løpet av 2005
aksjonærer for nær en halv milliard
kroner. Oljefondet var lenge deleier i
selskapet, men solgte seg ut i juli 2005
av etiske grunner.
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Universitetet offentliggjør sine
pengeplasseringer.

Indianerne krever at Oljefondet må ut av Aracruz.
Foto: Gunnell Sandanger

Lys over legatpenger
Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (Unifor)
legger seg ﬂat for kritikk om hemmelighold. For første gang siden stiftelsen
ble opprettet i 1993 har Unifor gått
ut med en detaljert oversikt over hvor
studentenes legatmidler er plassert.
Offentliggjøringen kom etter at
Norwatch i fjor skrev om stiftelsens
investeringer i det kritiserte franske selskapet Total, og om mangelen på åpenhet i kapitalforvaltningen.
Legatstiftelsen forvalter penger for
rundt én milliard kroner, og porteføljeoversikten viser at de har plassert midler i 101 kjente og ukjente selskaper fra
Europa, USA og Japan.

Aracruz under observasjon
Erling Lorentzens brasilianske selskap
Aracruz Celulose, som ligger i landkonﬂikt med Tupinikim- og Guaraniindianere, er nå under overvåkning av
Finansdepartementet. Departementet,
som er aksjonær i selskapet gjennom
det norske Oljefondet, har nå forklart at
en fortsatt investering i Aracruz blant
annet er avhengig av hvordan selskapet
forholder seg til de juridiske prosessene
som er under full utvikling i Brasil.
I mai var representanter for de to
indianerstammene på Norgesbesøk, og
hadde møter med Oljefondets Etikkråd
og Eierskapsgruppen i Norges Bank.

Les mer på www.norwatch.no

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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Nigeria

Statoils

svarte hjerte

«Generelt har jeg inntrykk av at oljeselskapene foretrekker militærregimer»
Dr. Funmi Adewunmi, forsker

ET NIGERIANSK BARN står
foran gass-fakkelen ved Utoroguanlegget til Shell i Niger-deltaet.
(Foto: George Esiri / Reuters)

NORWATCH
ANNE HEGE SIMONSEN
i Nigeria

Det bor 130 millioner mennesker i Nigeria.
Statoil begrenser sitt samfunnsansvar i et av
verdens fattigste land til gode betingelser for
hovedsakelig 43 lokalt ansatte.
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Ute er himmelen grå og regnet
dundrer mot bakken. Inne løper takviftene amok. Bordene er
kledd med rød silke som rasler i
den sterke vinden. På talerstolen
står nå Christine Holst, Statoils
nye direktør i Nigeria. Holst har
bare vært i landet i seks uker, og
nå står hun ansikt til ansikt med
et 20-tall miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner som alle
har en høne å plukke med oljebransjen i Nigeria.
– Vi har allerede vært i Nigeria i 12 år. Vi er her for å bli, sier
Holst. Direktøren regner med at

selskapet kommer til å begynne å
tjene penger i 2007-2008. Statoil
har boret 11 brønner i havet utenfor den nigerianske kysten uten
å ﬁnne drivverdige forekomster.
Sammen med giganten Chevron
starter de imidlertid utvinning
i den løfterike blokken Agbani i
2007. Chevron er operatøren, men
Statoil eier 20 prosent i sammenslutningen. Det bør bli penger av
det, penger til Statoil og til den
norske statskassen.
Men hva med Nigeria og nigerianerne? Tilhørerne vet at
nigeriansk olje er attraktiv på

OPPRØRERE fra «Niger-deltaets frivillige hær» på øvelse. De mener at alle
utenlandske oljeselskaper i landet bør komme seg ut. (Foto: George Esiri / Reuters)

BENSIN selges fra plastikk-kanner langs veien i Kano, Nigeria.

verdensmarkedet. Likevel er det
ingen økonomisk utvikling å
spore for de 130 millioner innbyggerne i Afrikas mest folkerike
land. Statens fordelingspolitikk
er et av problemene, korrupsjon
et annet. David Ugolor, som leder
den nigerianske ”Publish what
you pay”-kampanjen, krever at
Nigeria må lovfeste selskapenes
plikt til å publisere hva de betaler
i signaturbonus for konsesjonene
sine. Han er lei av at korrupsjon
blir oppfattet som et afrikansk
problem, når også oljeselskapene

– Vi er i Nigeria fordi alle andre er det, sa Statoils daværende
informasjonsdirektør Arild O.
Steine til Aftenposten. Da hadde
Statoil vært i Nigeria i tre år.
– Da Statoil etablerte seg i Nigeria i 1992 var Nigeria et militærdiktatur, ledet av general Ibrahim
Babangida. Året etter ble det politiske klimaet merkbart røffere
da et demokratisk presidentvalg
ble annullert. Militærregimet var
ikke fornøyd med vinneren.For
oljebransjen, inkludert Statoil,
var det imidlertid ”business as

har nytte av praksisen.
Fra talerstolen sier Holst at
Statoil er et selskap med sterke
verdier. De står for åpenhet, innsyn og operere med en null-toleranse mot korrupsjon.
- Vi ønsker å bidra til samfunnsutviklingen. Vi vil bidra
til menneskerettigheter og til
arbeidsrettigheter. Vi er i landet
som gjester, sier hun.
Gjør som alle andre
I september 1995 hadde Statoils
pipe en annen lyd.

(Foto: Candace Feit / Reuters)

usual”. Hvem som styrte landet
var ikke så viktig.
Presset til endring
1995 er året verken Nigeria eller
den internasjonale oljebransjen
glemmer. General Sani Abacha
satt ved makten, og hans regime
var et av de blodigste i Nigerias
historie. I november ble forfatteren, miljø- og menneskerettighetsforkjemperen Ken Saro-Wiwa
henrettet for sin kamp mot den
største aktøren i oljebransjen,
Royal Dutch/Shell og det nigeriFOLKEVETT nr. 3 • 2006
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Nigeria
«Vi erkjenner at vi er en sosial

BLI MED PÅ EN SUKSESS!

Christine Holst, direktør for Statoil i Nigeria

BARN FRA LANDSBYEN Ekeremor-Zion ﬁsker i det olje-rike Niger-deltaet. (Foto: Reuters)

anske diktaturet.
Henrettelsen vakte sterke internasjonale reaksjoner, så sterke
at oljebransjen, inkludert Statoil, måtte forholde seg til dem.
Norske miljø- og menneskeret-

med menneskerettigheter og godt
styresett.
I Statoils resepsjon på Lagos Island står en liten plakett. 26 september 2005 ﬁkk selskapet tildelt
pris fra den 18. World Petroleum

aktiviteter i landet, som støtte til
et lokalsamfunn i Niger-deltaet
og et hiv/aids-prosjekt.
– Vi erkjenner at vi er en sosial
aktør, i alle fall til en hvis grad.
Men det sosiale engasjementet

«Det er umoralsk at overskuddet fra oljevirksomheten skal
gå til selskapene og ikke til landene som forvalter oljeressursene».

Helge Ryggvik, senter for teknologi, innovasjon og kultur, TIK

tighetsorganisasjoner mente Statoil burde ha trukket seg ut av
landet allerede da Saro-Wiwa ble
fengslet i 1994. Informasjonsdirektøren Arild O. Steine hevdet at
Statoils ikke hadde som policy å
uttale seg om ”politiske forhold,
styresett og så videre”.
Best i klassen - for hvem?
I 1996-97 la Statoil om proﬁlen
og ansatte en egen direktør med
ansvar for menneskerettighetsspørsmål. I dag fremstår Statoil
som svært politisk korrekt, og
understreker at det er et konkurransefortrinn å bli forbundet
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Congress for oljebransjens beste
sosiale prosjekt, nemlig Akassaprosjektet i Nigeria. Statoil har
dermed fått en håndfast stjerne
i boka som ﬂinkest i klassen, slik
oljebransjen selv ser saken.
Statoil tolker sitt samfunnsansvar i Nigeria som god personalpolitikk overfor de ansatte, og
noen investeringer i lokale prosjekter:
Christine Holst understreker
at Statoils samfunnsansvar først
og fremst gjelder deres egne ansatte. I dag dreier dette seg kun
om 43 personer, hvorav fem nordmenn. Dernest kommer andre

må samsvare med businessproﬁlen. Vi ser dette som en plan for
suksess, sier Holst.
Ikke bedre enn andre
Historiker Helge Ryggvik ved
senter for teknologi, innovasjon
og kultur (TIK) har oljebransjen
som et av sine forskningsfelt. Han
mener Statoil umulig kan gjøre
noen forskjell i et land som Nigeria så lenge selskapet drives etter
kommersielle kriterier.
Statoils engasjement i utlandet begrunnes ofte med en ”vi er
bedre enn andre”-argumentasjon.
Men selv om den norske staten er

majoritetseier i Statoil, så drives
ikke Statoil etter samfunnsøkonomiske prinsipper. Selskapet
opererer bedriftøkonomisk som
alle andre, sier han.
Helge Ryggvik er ikke motstander av internasjonale investeringer i fattige land som for
eksempel mangler teknologi,
men han mener det er umoralsk
at overskuddet fra oljevirksomheten skal gå til selskapene og
ikke til landene som forvalter oljeressursene. Oljeformuen gjør at
nettopp Norge beﬁnner seg i en
spesiell moralsk situasjon. Norge
forvalter fossilt brennstoff fra
hele menneskehetens historie til
eget forgodtbeﬁnnende. Det bør
legge noen føringer for statens
utenlandske engasjement, mener
han.
Stikker til havs
Statoils virksomhet i Nigeria er
og kommer til å fortsette å være
til havs. Dermed er selskapet forskånet for direkte konfrontasjon
med de mange sosiale og politiske problemene som hefter ved
oljebransjen på land i Nigeria. 10

år etter henrettelsen av Ken SaroWiwa har gemyttene langt fra lagt
seg. I dag er det politiske landskapet militarisert og mangfoldig.
Ingen har full kontroll over hvor
mange personer som har våpen
eller hvem som kontrollerer dem.
Oljeinstallasjoner er stadig utsatt
for hærverk eller tyveri og iblant
blir også oljearbeidere kidnappet.
– Selskapene stikker til havs.
Det skaper nye problemer for oss,
sier professor Kayode Soreminku
ved Obafemi Awolowo-universitetet i Ife-Ife. – En større satsing
offshore vil gjøre det enda vanskeligere for nigerianere å få jobb
i bransjen.

regime som hadde velferdsstaten
som mål. For å oppnå dette målet
ble norske politikere dyktige til å
legge press på de internasjonale
oljeaktørene, blant annet ved å
prioritere lokal industri. I dag er
denne formen for beskyttelse av
lokal arbeidskraft langt vanskeligere, og blir i mange land aktivt
motarbeidet blant annet av Verdensbanken. Men nettopp her
mener Ryggvik at Norge og Statoil kunne ha spilt en konstruktiv rolle.
– Hvis Statoil slapp å delta i
spillet om konsesjonene kunne
selskapet ha stilt seg på nasjonens
side, sier han.

Staten må hjelpes
Professor Soreminku oppfatter
Statoil og Norge som et eksempel på en vellykket oljepolitikk,
fordi Norge klarte å bygge opp et
relevant utdanningssystem og en
industri rundt oljebransjen som
ga like store inntekter som oljeutvinningen selv. Slik har ikke
nigerianske ledere tenkt. I dagens
turbulente situasjon mener han
dessuten at folk i de oljeproduserende statene har misforstått hva
kontroll over ressursene egentlig
handler om. Mange lokalsamfunn presser oljeselskapene til
å skaffe dem veier, strøm, skoler
og sykehus som ikke blir vedlikeholdt når oljeselskapet begynner
å lete etter svart gull et annet sted.
En annen variant er at selskapene
betaler lokalsamfunnene penger
som ofte forsvinner i lomma på
lokale ledere.
– Folk blander sammen det å
dele inntektene fra oljen med utvikling, sier professor Soreminku.
– Dette er kortsiktige løsninger
som ikke setter oss i stand til å
møte framtiden.
Helge Ryggvik mener det som
gjorde Norge til en sjelden suksesshistorie er at det både fantes
en utviklet industri og et politisk

Avventer
Tross en etisk og miljømessig
ansiktsløftning i oljebransjen de
siste årene er også mange nigerianske eksperter skeptiske til hvor
dypt bransjens reformvilje egentlig stikker.
– Generelt har jeg inntrykk
av at oljeselskapene foretrekker
militærregimer, sier Dr Funmi
Adewunmi. Han er forsker ved
universitetet i Lagos og spesialist
på arbeidsforholdene i oljebransjen. Det er enklere for dem å forholde seg til dem enn til et sammensatt demokratisk system der
arbeidere og lokalbefolkning har
rettigheter, sier han. Bare et fåtall
nigerianere kommer inn under
vingene til et av de internasjonale
oljeselskapene og får opplæring
som holder internasjonal standard. De aller ﬂeste lokalt ansatte
er ufaglærte, underbetalte og blir
gående på ulovlige kontrakter i
årevis. Om Statoil er bedre enn
andre synes Dr Adewumi det er
vanskelig å vurdere, i og med virksomheten er så liten.
– Vi får vente og se hva som
skjer når de begynner å tjene penger, sier han.
◆

Snart blir over 60% av
alle malingspann levert til
gjenvinning!
Hvordan går det
med returordningen
Tomt &Tørt?

I 2005 ble 58% av alle metallspann innsamlet og sendt til gjenvinning. Dette viser at vi ikke bare er på rett vei, men at Tomt&Tørt
er blitt en suksess takket være dere som er med. Returordningen
tilbyr bedrifter gratis levering av emballasje brukt til maling, lakk,
lim og trykkfarge. Bak tiltaket står Miljøvern-departementet og
Maling og Lakkindustriens Forbund.
Den operative gjennomføringen av Tomt &Tørt står Norsk
MetallGjennvinning for. Det er fint at så mange bedrifter har sett at
dette er lønnsomt miljøtiltak – og at vi ønsker flere bedrifter over hele
landet velkommen.

Takk,
bare bra...

aktør, i alle fall til en hvis grad».

TOMT

&TØRT

Registrer deg på: www.tomtogtort.no.
Ta kontakt på e-post: tfs@tomtogtort.no
eller tlf. 95 72 95 56

Emballasje brukt til maling, lakk,
lim og trykkfarge skal gjenvinnes!

www.tomtogtort.no
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tema dyrenes
vesen
smakfullt

ytring innenfra

sunt folkevett
Sagt om temaet «Amen og Adjø» i forrige utgave av Folkevett:

Arild Hermstad
daglig leder i
Framtiden i våre hender

Steinar Lem
Folkevetts faste matspaltist

erinlle

Kristenmannsblod, det er fali det..

Det er åpenbart for meg at i artikkelen «Amen og adjø» har
Folkevett luktet kristenmannsblod, og liker det ikke. Hva med å
snu litt på ﬂisa? Hvor mye ufattelig bra gjør ikke misjonsorganisasjonene
for folk i u-land? Ja, de er kristne, og de hadde nok ikke vært der ute om
de ikke hadde hatt den dimensjonen med seg.
Ingve Gilje

Forutinntatt og fordomsfullt om misjon

Artikkelen «Frelst og forlatt» i forrige utgave av Folkevett synes
jeg var klassisk forutinntatt og fordomsfullt skrevet. Utrolig skuffende. Hele artikkelen var gjennomsyret av en mistenkeliggjøring av NMS
sine motiver – og virket til dels tåpelig, urettferdig og gammeldags. Det går
faktisk an å ha et oppriktig ønske om å hjelpe mennesker – samtidig som
en har et ønske om å bygge menigheter.
Beate E. Dagestad

FARMER’S COFFEE

FARMER’S COFFEE er en kvalitetskaffe basert på 100 % Arabica bønner.
Høytvoksende vasket kaffe fra Sentral- og Syd-Amerika. En kaffe med god fylde
og en fin syrlighet. Max Havelaar Norge er en merkeordning for en garantert
god handel mellom Nord og Sør. FARMER’S COFFEE bærer Max Havelaar Norges
garantimerke, som innebærer at fattige småprodusenter får en garantert minstepris for sine produkter – derfor koster den noe mer. www.farmers.no
JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866
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Statoils eventyr
«Det norske oljeeventyret» fortsetter – i utlandet, heter
det i Statoils siste usmakelige reklamekampanje. Selskapet sier selvsagt ingenting om klimaendringer, eller
om at fordelene mest er for Statoil og dets rike eiere.
Angola har i følge konsernlederen vært et eventyr – for
Statoil. For befolkningen i landet er det liten grunn til å
juble. Der, som i mange andre land i sør tjener internasjonale oljeselskaper seg søkkrike på oljeboring. Konsekvensene har ofte vært krig, miljøproblemer, menneskerettighetsbrudd og storstilt korrupsjon. Denne
ressursforbannelsen får også næring fra de enorme
forventningene som folk i fattige land får når det oppdages olje.
For klimaet haster det med å ﬁnne alternativer til
fossilsamfunnet. Men i mellomtiden ser fattige land
– som rike - på oljereserver som en viktig kilde til rikdom og som de vil utnytte. Godt hjulpet av oljeavhengige amerikanere, europeere og etter hvert kinesere, er
en rekke nye afrikanske land nå på full fart inn i oljealderen. Den norske regjeringen skal bruke Norges erfaringer som oljenasjon til å skape utvikling og bekjempe
korrupsjon i ﬂere av disse landene.
Vi har nå satt i gang en ny kampanje i Norge: Publish
What You Pay. Sammen med Kirkens Nødhjelp, Transparency Norge og Fellesrådet for Afrika samt en rekke
organisasjoner over hele verden, krever vi i Framtiden i
våre hender at innbyggerne i land i sør må kunne holde
sine myndigheter ansvarlige for bruken av inntektene
fra ressursutvinning. Det må lages internasjonale standarder for åpenhet om alle pengestrømmer som følger
av olje- og gruvevirksomhet. Konsekvenser for miljø og
natur må vurderes nøye og gjøres allment kjent. Befolkningen må selv få kontroll over ressursene. Norge kan
bidra. Norske bistandskroner og norsk bistandskompetanse må bidra til at råd om oljeutvinning gis uavhengig av våre egne næringsinteresser i ressursrike
land. Rådene bør dessuten være edruelige: Det er liten
tvil om at de ﬂeste land i sør vil ha mer å tjene på å satse
på fornybare energikilder, enn på olje og gass. Særlig så
lenge ressursene skal konsumeres av rike vestlige land,
mens de fattige blir sittende igjen med økt korrupsjon,
mangel på demokrati og uopprettelige miljøskader.
◆

Åndelig vegetarianisme
Mannfolkmat er kjedelig: Biff.
Kjøttkaker. Begge deler kan selvsagt gi anledning til en god saus.
Fiskeboller er stivnet luft inntil
en kraftig karrysaus oppstår.
Vilt smaker rikere. Og pinnekjøtt
skaper mer julestemning i mitt
sinn enn sølvguttene og julenissen i kompaniskap. For meg kan
storfekjøtt forsvinne fra butikkene. Fersk torsk og laks ville jeg
derimot savne daglig og sorgtungt. Vegetarmat kan inneholde
smaksmirakler. Men uten dyr,
fugler og ﬁsk, ville matuniverset
skrumpe kraftig.
Man dreper ikke mennesker
straffefritt bare for å oppnå
nytelse. Kan vi drepe dyr av
den grunn? Jeg ﬁnner ikke noe
annet svar enn nei. I velstående
land trenger vi ikke drepe for å
leve utmerket. Vilt er økologisk
glimrende, men hvis verden reduserer kjøttproduksjonen kraftig,
vil det ikke ﬁnnes problemer
med å produsere nok mat. Dyr
er dårligere til abstrakt tenkning
enn mennesker, men de føler
glede og sorg akkurat som oss.
Barn, senile og mennesker med
bestemte lidelser er også dårlige
til abstrakt tenkning.
Dyrevennen Bergljot Børresen
mener at hvis dyret har hatt et
godt liv, er avliving akseptabelt.
Men er det noe dyret selv vil, for
enhver pris, så er det å leve. Vi sier
heller ikke om en jente at nå har
hun levd bra i 13 år – en human
avliving vil derfor være OK. Vi
står under evolusjonens lov,
svarer Børresen. Mennesker interesserer mennesker mest. Ulver
er mest opptatt av ulveheten.
Men gjennom evnen til selvreﬂeksjon er mennesker et stykke
på vei hevet ut av biologisk tvang.
Vi kan spørre hva som er riktig.

Vi må spørre hva som er riktig.
En ulv kan ikke spise blåbær. En
bjørn som kompletterer vegetarkosten med kjøtt gjør ikke noe
galt. Hvis et velfødt menneske
lar dyr drepe for å spise kjøttet,
må det være fordi dyrelivet har
en minimal verdi. Da kan vel dyr
drepes for moro skyld også?
Det er ikke vanlig å akseptere
lystmord.
De tre «bokens religioner»
med opphav i Midtøsten, forbyr
drap – med noen uheldige unntak. Men bare på mennesker. Det
er fritt fram for dyredrap. I
hinduismen og buddhismen er alt liv ukrenkelig. Å drepe dyr til
mat anses som
mindre alvorlig,
og det gjøres.
Men det beste
er å la andre
leve.
Hos oss
forenes
avstanden
til drapet
med
vanen. Det
mange
gjør kan
ikke være
galt. Men
hvis du ble
kjent med en
hest gjennom
daglig omgang,
ville du så klare å
drepe og spise den?
Hvis ikke, bør du
ikke spise salami. Kan
du drepe og spise din egen
hund? Hvis ikke, er det galt å
spise kjøtt fra andre, kanskje like
utmerkede dyr.
Lenge håpet jeg at ﬁsk måtte
anses som personlighetsløse ube-

tydeligheter. Nå viser det seg at
torsk som har kommet seg løs fra
garn, helt unngår garn mange år
seinere. Torsken skiller mellom
venner og fremmede. Den har
samme følelseshjerne som oss.
Jeg er vegetarianer – i ånden.
Jeg svikter stadig, særlig når det
gjelder ﬁsk. Jeg er for svak. Det
er ikke bare upraktisk, det er
mentalt krevende å gå på tvers
av ﬂokken.
Likevel
er

jeg sikker på at hvis menneskeheten har en framtid på disse trakter, må vi slutte fred med dyrene
og se dem vennlig i øynene uten
baktanker om drap.
◆

Foto: Knut-Erik Helle
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Magert utvalg for

grønne bilister

Av nærmere 2600 bilmerker og merkevarianter som er tilgjengelig i det
norske bilmarkedet tilfredstiller bare knappe 50 EUs nye utslippkrav
om 120 gram CO2 som gjennomsnitt for alle nye biler innen 2010.
tekst og foto ARNE STORRØNNINGEN

Folkevett har sett nærmere
på hvilke alternativer som ﬁnnes
for bilkunder som legger vekt på
miljø.
La det være sagt med en gang:
Leter du etter en stor og romslig
familiebil som også tilfredstiller
kravene om lavt CO2 utslipp, så
ﬁnner du det ikke. Fortsatt er det
bare småbiler med begrenset plass
og to hydbridmodeller i mellom-

hjul eller hybrid. Generelt har elbilen vært vanskelig å oppdrive.
I følge den siste oppdaterte
oversikten fra vegdirektoratet
(per oktober 2005) kan norske
bilkunder velge mellom i underkant av 40 ulike bilmerker og
godt over 2600 ulike modellvarianter. Av samtlige modellvariantene er ikke mer enn 50 innenfor
den nye 120 gram grensen. Det

ved bilindustriens evne og vilje til
å få til en så stor omlegging. I og
med at målet er et gjennomsnittsforbruk ligger det heller ingen
absolutte krav som presser produsentene til forbedringen som
er påkrevet.
Dagens kunder som ønsker
seg en bil med et utslippsnivå under 120 gram CO2 per kilometer
kan trygt hoppe bukk over alle de

Fortsatt lite å velge i for miljøbevisste norske bilkjøpere. F.v. el-bilen, Think, og nylanserte Honda Civic hybrid.

klassen som matcher de foreslåtte EU- kravene om 120 gram CO2
per kilometer. Såkalte ﬂexifuelbiler som både kan benytte bensin/
diesel og biodrivstoff er neppe
aktuelt i dagens norske situasjon.
Foreløpig ﬁnnes det knapt nok
en pumpe i det norske markedet
som leverer biodrivstoff. El-bilene
sliter fremdeles med begrenset
batterikapasitet og lang oppladningstid, og utgjør foreløpig intet
alternativ til bensin/diesel, ﬂexi36 FOLKEVETT
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betyr at det bokstavelig talt er
milelangt fram før den ambisiøse
europeiske målsettingen er nådd.
I praksis er mindre 2 prosent av
bilene som tilbys i dagens norske
marked innenfor utslippsgrensen
som er foreslått av EU-myndighetene som gjennomsnitt for alle
nye biler.
Det er ikke vanskelig å forutse
at dramatiske og omfattende omlegginger må til for at EU-målet
skal nåes. Enkelte stiller spørsmål

store bilene i markedet. Den verste CO2 synderen er den britiske
Aston Martin V12 Vanquish S
– et kjøretøy med et CO2 utslipp
på 448 gram CO2 og et forbruk
av drivstoff på nesten 1,9 liter ved
blandet kjøring. Fartsmaskinen
som kjøres av James Bond i den
nye ﬁlmen om agenthelten slipper
ut mer enn 4 ganger så mye CO2
per kilometer som de mest miljøvennlige småbilene i markedet.
Best ut av de rene bensin og

dieselbilene kommer Toyota Aygos nye småbil med 1,0 liter motor. Den har et utslipp på 109
gram CO2 per kilometer.
Markedets foreløpig to hybridvarianter, Toyota Prius og Honda
Civic er biler i mellomklassen
og vil for mange kunne fungere
som en fullgod familiebil. Takket
være el-assistanse fra batteriene
er CO2-utslippene redusert til
henholdsvis 104 og 105 gram per
kilometer.
Drivstoff-forbruket oppgis til
0,43 liter per mil. De ﬂeste testene
viser at det i praksis ofte er vanskelig å presse forbruket noe særlig under 0,5 liter per mil.
Flere av de store bilprodusentene varsler nye hybridmodeller.
Det internasjonale energibyrået
tror at det nettopp blir hybridbilene som i en lang mellomfase vil
utgjøre det viktigste alternativet
til de rene bensinbilene.
I sjiktet fra 120 til 130 gram
CO2 utslipp per kilometer ﬁnnes det mer enn hundre ulike
modellvarianter å velge mellom.
Overingeniør Marianne Haug i
Statens Vegvesen mener det bare
er et tidsspørsmål før disse bilene
tilfredstiller EUs miljøbilkrav om
120 gram CO2. Hun tror imidlertid det kan være et godt stykke
fram før de store familiebilene
tilfredstiller kravet. Mange har i
dag et CO2 utslipp opp mot det
dobbelte av den framtidige EUnormen.
GjennomsnitteligCO2-utslipp
for de ca. 2600 merkevariantene
som inngår i den norske listen fra
2005 er 192 gram per kilometer,
172 for dieselbiler og 203 for bensinbilene.
◆
Test av Honda Civic hybrid se:
www.folkevett.no
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KUNNGJØRINGER

Se etter merket
Fairtrade er en alternativ tilnærming til konvensjonell verdenshandel. Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere
basert på gjensidig nytte og respekt. Fairtrade sørger for at
arbeidere i Sør mottar en anstendig pris for arbeidet de gjør
og får bedre tilgang til markeder i Nord. Det har som mål å takle
de langvarige problemene i Sør gjennom bærekraftig utvikling
for marginaliserte og vanskeligstilte produsenter. Fairtrade er et
internasjonalt system med egne standarder og garantimerke.
Merkeordningen finnes i 20 land i Europa, Nord-Amerika og
Japan, i Norge heter merkeordningen Max Havelaar.

din Fairtrade-garanti
KVALITET • ETIKK • MILJØ
www.maxhavelaar.no

Fordelingstrenking i FIVHs
Landslotteri 2005/2006:

Velkommen til
landsmøte!

Pelletskamin: Markus Pestalozzi
Reisegavekort: Eli Hervik
Varmepumpe: Sjur Jenssen
Varmepumpe: Osmund Jenssen
Varmepumpe: Torstein Vddal

Framtiden i våre henders landsmøte 2006 avholdes fra fredag 27.
oktober til søndag 29. oktober 2006.
Nærmere informasjon om program og
sted for landsmøtet vil bli bekjentgjort
i august. Vi håper på stor oppslutning
om årets landsmøte!

Week-end-opphold: Irma Tverstøl

maling uten gift

Bruk LIVOS naturmaling
maling helt uten skadelige stoffer, et etisk riktig valg.

naturmaling.no tlf: 64 94 60 69

www.
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Om Folkevett´s artikkel om Misjon på Madagaskar
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Norges mektigste miljøorganisasjon?
Dagsrevyens seerskare ﬁkk for litt siden gleden av å høre utenriksminister Jonas Gahr Støre uttale til demonstrerende Natur og
Ungdommer: «Dere skal vite at vi er like opptatt av miljøet som
dere».
Dermed kom det ellers så diplomatiske mennesket til å røpe
regjeringens best bevarte hemmelighet.

Miljøorganisasjon på høyt nivå?
Paraplyorganisasjonen ForUM (ﬁnn to stavefeil i det fem bokstaver lange navnet!) forteller i sitt nyhetsbrev: «ForUM drøfter
formaliseringsagenda med sekretariatsleder for høynivåkommisjonen.»
ForUM arbeider åpenbart proaktivt, interaktivt, aktivt og på
høyt, formelt agendanivå.

Full likestilling
Kristin Mile, ny generalsekretær i Humaetisk Forbund, sier til Dag
og Tid at likestillingsloven står over religionsfriheten. Kirken skal
tvinges til kjønnslikestilling. Avisen spør om hun vil kreve kvinnelige imamer Nei: «Islam har ikkje ein tradisjon for kvinnelege
imamer og leiarar».
Kanskje også Humanetisk Forbund burde ha holdt på sin tradisjon med å ansette mannlige generalsekretærer?

Slutten på eventyret
Da regjeringen valgte å utsette beslutningen om petroleumsleting
på et par ﬂekker utenfor Nordland, utbrøt Børge Brende: «Det er
slutten på oljeeventyret i nord».
Det er vel også slutten på eventyret om høyrepolitikeren med
det store, varme miljøhjertet.

Sjokkrystelse
Overskrift i VG: «Sjokkerte turister rystet».
Kanskje de ﬁkk oversatt en tilfeldig VG-overskrift?

Bygdene invaderes
Forsiden på Nationen: «500.000 vil til bygda»
Til tross for alle ulvene? Eller kanskje avisen nettopp har beregnet tallet på ulver som er på vei over fra Sverige.

Sultestreik for en bedre verden
Aftenposten forteller at Ghufoor Butt sultestreiker fordi ﬂyprisene
mellom Oslo og Pakistan er for høye. Han hevder han har bred
støtte i det pakistanske miljøet.
Det er vel omsorg for klimaet som ligger bak? Jo mindre passasjerene veier, jo mindre forbruk av drivstoff.
38 FOLKEVETT
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• Vi, norske misjonærer her på Madagaskar takker for besøket fra Folkevetts to medarbeidere i desember 2005.
• Misjonærer her ute stiller seg undrende til artikkelen i Folkevett. Undrende fordi den
inneholder så mange feil, og en sammenblanding av sitater og er så tendensiøs at den
krever et tilsvar.
• Hva ﬁkk journalistene innblikk i? De besøkte på Antsirabe; en blindeskole, en døveskole, evangeliserings-avdelingen i den lutherske kirke, et prosjekt for fattige med
mat-utdeling og opplæring både innen alfabetisering og innen søm. Ingen av disse er
ﬁnansiert av den norske stat, men derimot av norske menigheter, grupper og enkeltpersoner.
• NMS har til sammen 53 mindre og større prosjekter her ute, så det var bare en liten brøkdel
som deres journalister har fått anledning til å besøke og danne seg en mening om.
• Hva var det deres journalister ikke ﬁkk se? Deres journalister møtte ingen misjonær
som jobber i bistandsprosjekter ﬁnansiert av den norske stat for da måtte de ha reist
noe lenger ut på landet eller ut mot kystene, og det var det ikke tid til…
• De så heller ikke et eneste prosjekt som er ﬁnansiert av den norske stat – enten via
ambassade eller Bistandsnemnda.
• At de fant at Mangarano var det de ville ha fokus på for å belyse NMSs arbeid synes
underlig. I artikkelen kan vi få inntrykk av senteret er ﬁnansiert av norske skattemidler,
noe som ikke er i nærheten av sannheten engang. For å være tydelig: Menigheter og
enkeltpersoner i Norge støtter dette økonomisk. Så ingen av oljepengene eller skattepengene går dit. For det annet er dette prosjektet av de minste vi har. Som jeg blir sitert
på, så jobber vi for å få senteret inn i gode spor både med hensyn til struktur og innhold
slik at denne marginaliserte gruppa kan få bedre kår.
• «Egentlig ferdig» – ja, som det står ett sted, og det er korrekt: Vi er ferdige i innlandet, nå er det kystene på Madagaskar som trenger vår bistand og vårt samarbeid.

Se godt etter....

...virker denne?
Dette er en tomat. Den ser jo god ut, men
hvordan vet du om den virkelig fungerer?
Som en ekte tomat skal? Sannheten er at du
ikke kan se på en grønnsak hva den inneholder
– eller hva den mangler – hverken av næringsstoffer, vitaminer eller merkelige kjemikalier.
Men det vet du. Vi også. Hos Helios vet vi at
mat som virker skal inneholde det du trenger.
Og god smak. Ikke noe mer.

-mat som virker
Økologisk- og biodynamisk dyrket mat fra Helios ﬁnnes i butikkene til Helios, Naturli’ Vis, Life og Sunkost.
Du ﬁnner oss over hele landet.

Bjørn-Eddy Andersen, Stedlig representant For Det Norske Misjonsselskap

�����
Søkelys på norsk misjon
Folkevett mener at reportasjen ikke inneholder faktafeil slik Misjonsselskapet hevder, med unntak av et årstall som vi har rettet opp. Vi beklager derfor ikke noe av innholdet, men fastholder
det vi har skrevet.
Reportasjen retter søkelyset mot et av Misjonsselskapets klassiske arbeidsområder, hjelpearbeid blant leprasyke. I kolonien som i lang tid ble drevet av den norske misjonsorganisasjonen,
formidlet beboerne informasjon om kritikkverdige forhold. Det ene gjaldt knapphet på mat,
klær og viktige ressurser som medisiner. Det andre hovedforholdet gjaldt smitteoverføring mellom generasjonene, noe som er helt unødvendig i dagens medisinske situasjon. Kritikken som
formidles i reportasjen kommer altså i hovedsak fra de leprasyke selv.
Det er etter vår mening viktig å se reportasjen som det den er, en feature-reportasje om et
prosjekt innenfor et av mange arbeidsområder, og ikke som en bred gjennomgang av misjonsorganisasjonens arbeid internasjonalt eller på Madagaskar.
Folkevett mener det er naturlig – og viktig å rette søkelyset mot virksomheten til norske
misjonsorganisasjoner. For det første forvalter de betydelige statsmidler og gjennomfører bistand- og utviklingsoppdrag på vegne av det norske samfunnsfelleskapet. Dernest har de på
dette området utviklet seg til viktige samfunnsaktører og bør ha samme type kritiske pressesøkelys som næringsvirksomheter og andre tilsvarende virksomheter.
Det er grunn til å understreke at Framtiden i våre hender er en religiøst uavhengig organisasjon og at det ikke ligger innenfor vårt mandat eller vårt oppdrag å diskutere trosforhold eller
det religiøse innholdet i misjons virksomhet.
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Arne Storrønningen, redaktør.
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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.
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Smaksopplevelse
med økologiske urter

Apoteket selger nå en serie økologiske urter som er velegnet som krydder i matlagingen.
I denne serien ﬁnnes viltkrydder, ribbekrydder, brødkrydder og ﬁskekrydder.
Spør på apoteket etter brosjyre med spennende oppskrifter.

