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Gift med gullgruva

Pensjon med smak av gull

Her yngler det norske pensjonsfondet. Fra den
lutfattige provinsen i Tanzania henter den
sørafrikanske gruvegiganten AngloGold Ashanti og
den norske staten ut gull og eventyrlig fortjeneste.
sykdommer og dødsfall. De er overbevist om
Firebarnsfaren Ndemera Mashauri pleide å bo på en
slette. Nå ligger huset hans ved foten av et kunstig
fjell. Mashauri sier han har blitt syk av forurensning.

at gift fra gruveanleggene gjør dem syke.
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de frykter er forgiftet og helsefarlige.»
menlignet med hva for eksempel Norge krever tilbake av internasjonale oljeselskaper
som opererer på norsk sokkel.
De som kommer aller dårligst ut er de nærmeste naboene til gruva. Ikke bare avspises de med elendige lønnsbetingelser. De må også leve i omgivelser de frykter er
forgiftet og helsefarlige.
Det norske oljefondet er riktignok minoritetseier i det sørafrikanske selskapet. Det
er likevel feil å frita en rikt land som Norge for en aktiv etisk holdning i sine statlige
investeringer verden over selv om man ikke er selskapets hovedeier.
Lokalbefolkningens frykt må tas på alvor og AngloGold Ashanti må foreta skikkelige miljøanalyser og helseundersøkelser av de som er berørt. Dette må det norske
oljefondet bidra til gjennom de virkemidlene fondet rår over som investor og mindretallseier. Dersom konklusjonen blir at folk i landsbyene i gruvas nærområde har pådratt
seg helseskader som følge av virksomheten er det soleklart at selskapet har erstatnings- og kompensasjonsansvar.
Å undersøke realitetene bak befolkningens frykt og eventuelt å påta seg erstatningsansvar og deretter rette opp feil, ville vært en helt selvsagt handlemåte her hjemme. Den samme etikken må nødvendigvis også gjelde i Tanzania og Nyakabale.
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I en av verdens fattigste områder – i landsbyen Nyakabale i Tanzania – yngler det
norske olje- og petroleumsfondet. Det statlige norske fondet som blant annet skal
sikre framtidige pensjonsutbetalinger har investert omkring 800 millioner kroner
inn i den sørafrikanske gruvebedriften AngloGold Ashanti.
Beboerne i landsbyen er overbevist om at giftige utslipp fra gruvedriften er forklaringen på flere uforklarlige sykdomstilfeller og dødsfall i området. En undersøkelse av maten
som en tanzaniansk mastergradstudent har foretatt viser at innholdet av tungmetaller er
opp mot 9000 ganger maksgrensen fastsatt av Verdens helseorganisasjon.
En representant fra gruveselskapet peker på at det har vært drevet gruvedrift i området i rundt hundre år. Det er derfor urimelig å knytte beboernes helsesituasjon direkte
til nåværende gruvedrift, hevder selskapsrepresentanten.
Uansett henter internasjonale gruveselskaper ut store overskudd fra Tanzania. Bare
9 prosent blir igjen som skatt og avgifter til den tanzanianske staten. Dette er lite sam-
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Det er dommedag
i klimadebatten
Mediene skaper klimaangst med dommedagsprofetier, klager enkelte stemmer i
klimadebatten. Det har blitt skrevet at medienes krisemaksimering og overdrivelser
gjør oss handlingslammet overfor miljøutfordringen. Er riktig at de såkalte
dommedagsprofetiene passiviserer oss? Hva slags dommedag er dette?

En apokalyptisk tone har
lagt seg over klimadebatten. Ord
som dommedag, endetid og apokalypse dukker nå opp i media, i
en skala vi kanskje ikke har sett
siden atomtrusselen under den
kalde krigen. Dette er begreper
som står sentralt i den jødiskkristne kulturarv. Eskatologi er
læren om tidens siste ting eller
ytterste grense, og kan spores
tilbake til bibelske forestillinger.
Men i dag anvendes eskatologien
oftere i klimadebatten enn i Kirken. Hva har skjedd?
Kanskje gir eskatologien den
sekulære debatten et språk for
et alvor som debattantene ikke
klarer å uttrykke på annen måte.
Konsekvensene av klimaendringene kan bli så epokegjørende at
de utgjør et være eller ikke være for
menneskeheten.
Klimadebattens dommedagsbegrep kan vi forstå på ulike
måter. En tolkning av begrepet
kan vi knytte til den nevnte klimaangsten. Angst oppstår når vi
mister følelsen av å kunne påvirke
vårt eget liv. Den er skjebnens ekte4 FOLKEVETT
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fødte barn, og klimaangsten næres
av forskernes fremtidsscenarier
i tillegg til vår egen selvsentrerthet. Sammen retter de oss mot oss
selv. Vi blir bekymret for hva som
vil skje med oss i fremtiden.
Dommedagens apokalyptiske
omveltninger blir her det som er
synlig for enhver, slik isbjørnene
som svømmer under issmeltingen

vitenskapelige prognoser. Den er
altså forutsigbar, bare måleinstrumentene er gode nok, men er ute
av stand til å forme historien. Den
er bare en umenneskelig konstatering av en økologisk katastrofe.
Umenneskelig, for den ikke gjør
verden mer human. Tvert imot
sprer den selvsentrerende angst.
En av mine oppgaver som prest

«Kanskje gir eskatologien den sekulære debatten et
språk for et alvor som debattantene ikke klarer å
uttrykke på annen måte.»

kan sees på TV-skjermen. Disse
synlige spektakulære omveltningene blir ifølge denne oppfatningen selve apokalypsen. Denne
apokalypsen gir ingen ny forståelse av omveltningene og dreier
heller ikke blikket vårt bort fra
oss selv.
Den nevnte dommen kan i
prinsippet beregnes gjennom

er å tilbakevise denne typen passiviserende dommedagstolkninger.
For den kristendommen som ikke
gjør verden mer nestekjærlig, er
ikke kristen dom. Den sanne eskatologien lammer oss ikke, men
inspirerer oss til aktiv handling
for andre mennesker.
Jeg mener filosofen Emmanuel
Levinas gir oss nyttig veiledning

når vi skal gjenoppdage dommedagens sanne betydning. Som
jøde forsøker Levinas å oversette
de bibelske profetenes dommedagsbegrep til filosofien, og
hevder talen om dommedag misforstås når den oppfattes som en
ren spådom om fremtiden. Det
betyr at vi ikke får vite noe om
endetid og dom gjennom naturvitenskapelige observasjoner som
gir prognoser for jordens tilstand
i fremtiden. Levinas’ dommedag
kan ikke festes til et måleinstrument eller forutsies, men kommer
helt uventet gjennom den Andres
ansikt.
Den Andres ansikt gjør inntrykk som menneskelig sårbarhet,
nød og fattigom. De menneskene
som lider mest nød på grunn av
klimaendringen kan derfor sies
å være de Andre. I vårt forhold
til de lidende hevder Levinas det
utsies en dom. Flomofrenes og
tørkeofrenes lidelse er i seg selv
en anklage og en moralsk dom
over oss. Denne dommen er ingen
domsavsigelse som utmåler en
fengselsstraff for oss, men en vek-

kende anklage som gir oss et etisk
ansvar. Noe må gjøres. Lidelsen
må lindres.
Dommedag inntreffer altså
ikke med værendringer og naturkatastrofer. Dommen er ikke å
finne i klimaendringene, men i
de menneskene som blir maktesløse ofre for dem. Klimaofrenes
lidelser er en kristen dom over oss,
uansett hvilke årsaker som måtte
ligge klimaendringene. I hvilken
grad væromskiftningene vi ser er
menneskeskapte eller frembrakt
av naturen selv, spiller ingen rolle
i dette fundamentale møtet med
offeret. Når vi står ansikt til ansikt
roper offerets nød til oss uansett.
Overdrives dette ropet i mediene?
Er det slik at klimaofrenes lidelser
ikke er så ille som mediene vil ha
det? Bør man dekke over de menneskelige lidelsene for å unngå å
skape klimaangst?
Kanskje oppstår angst. Men for
hva? Hvem bekymres vi på vegne
av? Bekymrer vi oss for å miste
snødekte skiløyper og vår egen
posisjon blant den globale overklassen i fremtiden? Eller bekymrer vi oss for de Andre som lider
mest nå? Hva slags klimaangst er
det man advarer mot? Kanskje vil
noen føle seg handlingslammet av
å høre om økende fattigdom som
konsekvens av klimaendringene.
Men appellen må uansett rettes. For vi har et ansvar, uansett
årsakene til klimaendringene.
Det er dommens tale. Det er kristen dom.
Ut fra dette fundamentale
møtet med klimaofrene vil jeg
oppmuntre Kirken til å gjenoppdage sin egen arv. Dette for å
unngå at sekulære debattanter får
hegemoni over det eskatologiske
begrepsapparatet. I stedet burde
Kirken bruke dette religiøse og
retoriske arsenalet aktivt for å
mobilisere og skape holdningsendringer i klimasaken. Dette er

(Kilde: Wikimedia)

Tresnittet «Apokalypsens fire
ryttere» av Albrecht Dürer, 1497-98.

Ole Jakob Løland er prest i Skøyen kirke og medforfatter
til den nylanserte boken «Nytt klima – Miljøkrisen i
samfunnskritisk lys» tilegnet Erik Dammann.

tross alt Kirkens egne begreper, og
Guds skaperverk står på spill.
Dernest kan vi i Den norske
kirke bruke den pågående gudstjenestereformen til å forme ritualene ut fra hensynet til det truede
miljøet, selve Guds skaperverk.
Den brasilianske økoteologen
Leonardo Boff påstår at etikk
uten religion ofte ender i moralisme. Jeg tror dette har gjenklang
hos mange nordmenn, som opp-

lever miljøbevegelsens mantra om
å forurense mindre som nettopp
moralisme, på grensen til elitisme.
Fremskrittspartiets fremgang er
bare ett symptom på dette. Boff
sier vi må gjenvinne erfaringen av
naturen som noe hellig, noe alle
religioner har gjort siden menneskenes første ritualer vokste fram.
Nå er tiden kommet for å gjenoppdage naturvennlige tradisjoner og
fornye Kirkens ritualer ut fra hen-

synet til vår tids klimaofre. For
ritualet er et fenomen som allid vil
utgjøre religionenes unike bidrag
til den brede offentlige opinionen.
Det bør være duket for dialog på
tvers av religionene om klimatrusselen. u
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Verden rundt

Grønn miks
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Klimaseilas for Framtiden
Lørdag 12. desember inviterer Framtiden i våre hender alle klimainteresserte nordmenn på klimaseilas til FNs historisk viktige toppmøte i København. Organisasjonen ønsker å vise styrke bak kravet om en modig klimapolitikk. Nylig ble det klart
at deLillos vil holde konsert på overfarten. Organisasjonen samarbeider også med
Senter for klimaforskning – CICERO. Pål Presterud vil være blant fagfolkene som er
med på seilasen. Kirkens nødhjelp er medarrangør.

Både torsken og fiskerne har
gode tider i Barentshavet etter
bedre kontroll med ulovlig fiske
og strenge kvoter. (Foto: Espen
Seierstad)

Gytebestanden av torsk i
Barentshavet er nå større enn
den har vært på flere tiår. Havforskningsrådet (ICES) omtaler
både fiskeriet og bestanden som
fullt bærekraftig.
– Vi har arbeidet i årevis for
å stanse ulovlig fiske i Barentshavet og for å hindre at denne
fisken blir omsatt. Endelig ser vi
resultater, sier generalsekretær
Rasmus Hansson i WWF. Tall fra
ICES viser at det estimerte ulovlige fikset av torsk i Barentshavet er redusert fra 166.000 tonn i
2005 til 40.000 tonn i 2007.

foto : lillian jonassen

Opptur for torsken

Framtiden i våre hender har sterk
vekst til tross for sterk motstand.
(Illustrasjon: istockphoto)
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Sviende kritikk av
Ving og Apollo
Hoteller engasjert av reisearrangørene Ving og Apollo i Thailand
bygges blant annet av underbetalte gjestearbeidere med lønn
og arbeidstider i strid med lokal
lovgivning, ifølge en ny rapport
fra Swedwatch. Bygging og renovering av hotellene utføres blant
annet av arbeidere fra Burma
og Kambodia som får så dårlig
betalt at de knapt kan forsørge
seg selv og slett ikke familien.
Ifølge rapporten er det også
sannsynlig at barn har deltatt i
byggearbeid for hotellene.

'KPSE#SFBL
Fiskeren Wilson Manuba mener
Barrick ikke tar ansvar for
miljøskadene etter gruvedrift på
Marinduque i Filippinene. Han
har mistet et ben og har store
sår som ikke vil gro på grunn av
tungmetallforgiftning.
(Foto: Knut-Erik Helle)

Sp til valgkamp mot
ulven

Smekk til gruveversting

I forslaget til program for Sp i
forkant av nest landsmøte i mars
går partiet inn for at det ikke
skal være yngling av ulv i Norge
og fem bjørnefødsler i året. I programforslaget sammenligner
partiet ulven med innvandrede
arter som mårhund og villsvin,
ifølge Verdens gang.
– Å definere ulven i Norge
som en fremmed art avslører
fullstendig mangel på naturhistorisk innsikt. Uten ynglig blir
ulven utryddet i norsk natur,
sier rådgiver Christian Pedersen
i WWF til VG.

Finansdepartementet har sparket ut det kanadiske gruveselskapet Barrick Gold fra Statens
pensjonsfond – Utland. Barricks gruvevirksomhet har ført til
konflikter med lokalbefolkning
og miljøorganisasjoner i en rekke
fattige land. Etikkrådet undersøkte spesielt miljø-ødeleggelser
knyttet til drift av nikkelgruven
Porgera i Papua Ny-Guinea, hvor
giftig gruveslam dumpes rett i
nærmeste elv.

SANSELIG OG VAKKERT...

Med en vekst på over tusen medlemmer i 2008, og en halvvering
av det årlige frafallet, endte
Framtiden i våre hender fjoråret
med 22.165 medlemmer. I tillegg
abonnerer mer enn to tusen på
organisasjonens medlemsblad
Folkevett. FIVH har hatt jevn
vekst siden år 2000 og organisasjonens oppslutning i dag er
trolig den høyeste i Norge siden
starten i 1974. Med det er FIVH
Norges desidert største demokratiske miljøorganisasjon.
– I disse krisetider tror jeg at
Framtiden i våre henders helhetlige budskap, hvor solidaritet og
miljøansvar kobles til overforbruk i vestlige land, får stadig
større gjennomslag, sier Arild
Hermstad, leder i Framtiden i
våre hender.

foto : knut - erik helle

Rekordvekst for FIVH

foto : lillian jonassen

foto : lillian jonassen

foto : reuters

Framtiden i våre hender inviterer til klimaseilas
med fagfolk fra Senter for klimaforskning og deLillos. (Illustrasjon: istockphoto)
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STEINAR LEM møter LARS LILLO-STENBERG

«Tenk så rart at vi er de siste – Menneskene på denne jord – Men det er
det vel få som riktig tror – For hvis vi trodde så hadde vi gått – Rundt
i gatene og grått og grått – Og grått og grått og grått – Og grått og
grått.» Slik lyder første vers i en vise av Lars Lillo-Stenberg.
tekst STEINAR LEM foto LILLIAN JONASSEN

Trubaduren
«Når budskapet er avklart på
forhånd, mister kunsten
gjerne sin kraft.»
8 FOLKEVETT
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I Norge regnes det som stigmatiserende å bo på Frogner i
Oslo. Særlig hvis man er «frue».
Men frontfiguren i DeLillos er
vokst opp der, og kan følgelig
ikke lastes tungt for ikke å bo i
Steinkjer eller på Manglerud, slik
skikkelige mennesker gjør. Oslo
forvandler seg under beina mine.
Gatene blir bredere, bygningene
mer fornemme. Det blir stillere.
Jeg passerer gourmetrestauranten
Bagatelle. Menneskene er dyrere
innpakket. En fiskebutikk tilbyr
piggvar og sjøtunge. Selv ikke
fiskebutikken på Youngstorget
hever seg til sånne høyder. Jeg
føler meg som en inntrenger.
Ingen stopper meg.
Lars bor i første etasje i en
uhyre trivelig trevilla, med hage
rundt, og litt utsikt til fjerne åser
og nære trær. Vi setter oss ved et
rustikt, bredt kjøkkenbord.
– Alle ordentlige mennesker setter
musikken høyest blant kunstformene.
Hva gjør at musikk treffer så sterkt?
– Tekster og bilder må tas
inn gjennom tankene, de krever
refleksjon. Musikk finner på et vis
veien rett til følelsene, til områder

i oss som ikke er så lett å nå på
andre måter.
– Forandrer musikk oss – og da
helst til det bedre?
– Musikk får oss til å kjenne på
egne følelser, til å oppøve vår følsomhetsevne. Musikk som griper
deg, gjør deg nok helere som menneske. Men hva konsekvensene
blir av det … Om du gjør en bedre
innsats for deg selv og omgivelsene da…? Jo, det tror jeg kanskje
du gjør.
Lars Lillo Stenberg avleverer
ikke ferdigsvar fra hukommelsesarkivet. Det er tydelig at han
tenker og snakker samtidig, leter
seg fram underveis. Hvis han
skulle velge å gå over til politikken, ville det nok bli et større tap
for musikken enn en gevinst for
tv-debattene.
– Hvordan virker dårlig musikk?
– Dårlig musikk er vel musikk
som ikke griper, men heller irriterer og ikke gir noe. Det er kanskje ikke så skadelig, men jeg må
beskytte meg mot det. Jeg vil ikke
ha masse ikke-opplevelser med
musikk, som nesten ikke registreres av bevisstheten.

– Eller som registreres: På vei hit
dunket det fra hamburgersteder, klesforretningene vender høytalerne mot
gata, hodetelefoner lekker ubønnhørlig.
Kan jeg fortsette å plages eller må jeg se
det som en rikdom?
– For noen år siden satt det folk
på hvert hjørne og spilte etnisk
trekkspillmusikk, atskillig koseligere enn ungdomsklærmusikken,
med mye atmosfære. Men den var
overalt…PIP!
En gjennomtrengende lyd
kaster oss ut i katastrofe. Min
uunnværlige opptager, med nye
batterier, vil ikke mer. Den er
egentlig for avansert for meg, men
har mirakuløst gjort jobben i to
år. Nå er grensen for den blanke
dingsens velvilje nådd.
Men fotograf Lillian er intelligent og finner ut at «Minnet er
fullt!». Noen har ikke slettet 18
tidligere opptak. Jeg må notere ned
med stygg og langsom hånd? Det
blir ikke bra. Da store deler av et
intervju med Trygve Hegnar ikke
ble til lyd, skrev jeg bare ned det jeg
regnet med at han mente om saker
og ting. Han bad ikke om en eneste
endring. Lars er ikke like forutsig-

bar.
I mens har trubaduren rolig
satt opp sin egen PC, som tar opp
hver lyd med en gjengivelseskvalitet Folkevetts utstyr aldri har
drømt om:
– …og fordi du hørte det samme
hele tiden, ble det monotont.
Mange av dem var begavet, men
fikk ikke brukt sine evner ordentlig. Og musikken var mer enn det
vi hørte: De triste grunnene til at
de satt der.
Når det gjelder dunkingen,
er det et problem at vi har så
mye USA i byene våre. Jeg hadde
akseptert bakgrunnsstøyen lettere
hvis den var variert – litt klassisk,
gjerne svensktoppen et annet sted,
ulike sjangre… Norsk språk bør
heller ikke framstå som et språk
det ikke går an å synge på. Vi i
DeLillos åpnet vel opp for at band
kan synge på norsk, og likevel nå
fram til et stort publikum. Da fikk
vi, Jokke, Dum Dun Boys, publikum til å synge med. Jo, nå forekommer det med engelskspråklige
band også, en allsangkultur som
er nokså ny.
– Noen mener at det ikke er forskjell
FOLKEVETT nr. 1 • 2009
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Forsøker naturen å si oss noe?

www.cox.no

«Å lære seg klisjeene og det
primitive er ofte det mest geniale.»
– Klisjeer er jo oppstått fordi
de en gang var en oppdagelse,
kanskje en åpenbaring - som så
er overbrukt. Å lære seg klisjeene
og det primitive er ofte det mest
geniale.
– Men noe er dårlig? – lager jeg en
vise eller en tegning, vil selv svigermor
være ubegeistret.
Lars tenker: – Det er vel som
med mat. Glemmer du å ha salt
oppi eller ingrediensene er smakløse, så det hele blir utvannet
… Da har du ikke trykket på de
knappene som åpner opp til følelsene. Det må butte imot grensene,
det må være noen utfordringer
i kunsten. Er en visemelodi litt
kjedelig, kreves det desto mer av
teksten.
– Du skriver musikk og tekster. Har
du påvirkningskraft?
– Jeg har iallfall en vanvittig
påvirkningskraft over det jeg selv
lager. Lars smiler. – Utifra reaksjonene jeg får, føler jeg meg veldig
privilegert. Folk beskriver kanskje
at de har blitt hjulpet igjennom en
vond periode i livet, blitt oppmuntret, sett noe nytt.
– Du synger innimellom for regjeringen?
– En gang. Det var vel Jens som
10 FOLKEVETT
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gjerne ville ha meg. Han er også
oppvokst på Frogner, og kjenner
vel igjen noe i tekstene mine.
Nest vers i visa: «Men det
ville jo vært litt fint for det – Da
kunne vi alle sammen se – At alle
sammen tenker på samme ting –
Om å få hjulene til å svinge samme
sving.»
– Skal en kunstner være opptatt av
truende katastrofer?
– Ikke alle kan det. Men det
forekommer vellykte kombinasjoner. For mange blir det å dele seg.
Bjørnson var kolossalt engasjerte,
og påvirket samtiden – men som
privatperson mer enn i forfatterskapet. Når budskapet er avklart
på forhånd, mister kunsten gjerne
sin kraft.
– Men få toneangivende kunstnere
framstår med egen uro. Dag Solstad vil
begrense ytringsfriheten, ikke klimautslippene. Kunstnere skulle ha en slags
følsomhet?
– Ja, det er rart… Kanskje film
og teater er den beste arenaen
for samfunnsengasjert kunst.
Da uttrykket «politisk korrekt»
dukket opp, var det befriende – en
forhåndsprogrammert ensidighet
som fikk et ord. Men nå har det
lenge vært politisk korrekt å ikke

være det, det blir nesten et forsvar
mot å bry seg om vesentlige ting,
som regnskogen, klimaet. Samtidig har mediene skapt en forståelse av alvoret i klimakrisen. Da
blir det kanskje unødvendig for
kunstnerne bare å henge seg på.
– Også er det litt ukult og
sidrompa?
– Jo, sikkert. Og det fins en
angst for å være del av frelsesbevegelser, noe fanatisk eller
ekstremt.
– Ikke alltid. På 70-tallet førte politiseringen norske forfattere til dyrking
av de store massemorderne. I NaziTyskland hyllet mange musikere den
nye æraen, mens forfattere emigrerte.
Vi skulle jo ønske at kunstnere heller
var selvstendige, erkjennende ånder.
– Det eksisterer mange individualister i musikk og kunstnermiljøene, mennesker som stopper
opp og ser verden fra nye sider.
Men kunstnere har kreative, morsomme hoder – og kan bidra til å
beskrive scenarier, konsekvensene
av stø kurs – og av å finne fornuftige løsninger. En del science fiction fins jo, men klimatrusselen
gir en helt ny situasjon. Vi trenger
noen nye ord. «Miljø» er slapt. Det
betyr bare omgivelser. Jeg vokste

opp med «forurensing» – mye mer
presist. Gi oss … «forgiftningsavgifter«! «Og «naturvern» – et ord
som nå nesten er borte.
– Jeg har truffet politikere som ser
det som «miljøvern» å unngå banning…
Kommer ideene dine som lynnedslag
eller må de jobbes fram?
– Raske ideer bare detter ned,
og de går som regel også fort å
spille inn. Men det som krever en
del utvikling, blir man kanskje
ekstra glad i.
– De kommer fra?
– De er vel et sted… men de
kunne kanskje ha falt ned hos en
annen? Inspirasjon er den stadige
gjenoppdagelsen av vår bevissthet
- som inneholder masse som må
utvikles. Et par toner kan fungere
som et DNA-molekyl til hele sangen, kanskje til en hel CD. Da Beethoven hørte de fire første tonene
til femtesymfonien, lå antagelig
hele førstesatsen der allerede.
Siste vers: « Vekk fra stupet som
vi kjører mot – Og vi kjører altfor
fort – Rett mot stupet som vi kjører mot – Vi kjører altfor fort. u

Velger du tog framfor bil, buss eller fly, bidrar du til redusert miljøbelastning.
Det vil noen takke deg for i framtida!
www.jernbaneverket.no

www.fft.no

det finnes veier til en bedre verden...
storgata 36b, oslo telefon: 21 38 50 00,
e-post: info@friendsfairtrade.no
nettbutikk, butikk og distributør

....bevisste forbrukere trenger
bevisste butikker!

butikk, nettbutikk og distributør
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Gift med gullgruva
Her yngler det norske pensjonsfondet. Fra den
lutfattige provinsen i Tanzania henter den
sørafrikanske gruvegiganten AngloGold Ashanti og
den norske staten ut gull og eventyrlig fortjeneste.
Beboerne i området rammes av uforklarlige
sykdommer og dødsfall. De er overbevist om
at gift fra gruveanleggene gjør dem syke.

Firebarnsfaren Ndemera Mashauri pleide å bo på en
slette. Nå ligger huset hans ved foten av et kunstig
fjell. Mashauri sier han har blitt syk av forurensning.
Foto: Erik Hagen
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Norwatch

Søkelys på norsk næringsliv i Sør
I Tanzania: ERIK HAGEN

I landsbyen Nyakabale i Tanzania ligger unge familieforsørgere i
halvmørke og sover som oldinger i jordhusene sine. Flere er allerede
døde. En mystisk sykdom har rammet befolkningen
i nærområdet til Øst-Afrikas største gullgruve.

H

ver dag hører landsbybefolkningen buldringen fra anlegget,
og hver dag drysser
gruvestøv ned i hodene deres. De
er jordbrukere og kvegdrivere, og
frykter at alt de omgir seg med er
giftig. Grønnsakene, kyrne, luften.
De har ikke råd til grundige helsesjekker eller giftprøver av drikkevannet. Og de har ikke råd til å
flytte til et annet sted.
Den lille landsbyen Nyakabale
er nærmeste nabo til en av Tanzanias største gruver, en gullgruve
eid av det sørafrikanske selskapet
AngloGold Ashanti, med Oljefon-

ingen av dem gjennomgått grundige helseundersøkelser. Men alle
er skråsikre på at det må ha noe
med gruven å gjøre.
Frykten i landsbyen slo ytterligere rot etter at en mastergradsstudent ved Universitetet i Dar
Es Salaam i fjor skrev en oppgave
om at den lille landsbyen i dag
er en giftfelle. Studenten foretok
kjemiske analyser av maten de
spiste og av jordsmonnet i åkrene.
Resultatene var nedslående. Plantene som bøndene dyrker fram
inneholder, ifølge oppgaven, opptil 9000 ganger maks-grensen for
tungmetaller satt av FN-organer.

«I tørketiden er støvet uutholdelig.
Man begynner å hoste blod»

dinteresser i.
Norwatch har
besøkt den lille landsbyen, og
snakket med bønder som er redde
for å dø av giftforurensning. De
har sett hvordan en av naboene
fikk hudproblemer, og deretter døde, etter å ha badet i en elv
like ved gullgruven. Tre personer
Norwatch har snakket med har
selv badet i samme elv, og nå ser
de å huden sin sakte begynne å bli
misfarget og smuldre vekk. Ingen
av dem har fått bekreftet eller
avkreftet om helsetilstanden deres
skyldes forgiftning eller ikke, og
14 FOLKEVETT
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Jordsmonnet skal være over 6000
ganger så giftig som det anbefalte.
Døde
Første gang Norwatch skrev om
den mulige forurensningen i
området var i april i fjor. Masteroppgaven hadde nylig blitt godkjent, og Norwatch hadde fått tak
i bilder av bonden Kanana Benedicto, som bodde i landsbyen.
Huden hans var i ferd med å
falle av, og han forklarte at problemene måtte skyldes gullgruven.
Symptomene startet kort tid etter

Gullgruven Geita Gold Mine eies av
det sørafrikanske selskapet AngloGold Ashanti. Denne gropa er 600
meter dyp. Foto: Kristin Glad

at han hadde vært nede i elven ved
gullselskapets avfallsdeponi, forklarte han.
I oktober i fjor døde Benedicto.
I løpet av det siste året har også
broren, niesen og et par andre
landsbyboere dødd av det naboene sier er forurensning.
To måneder etter at Benedicto
døde, kommer Norwatch på besøk
til landsbyen hans.
Nyakabale landsby ligger i en
av Tanzanias fattigste regioner. De
2000 innbyggerne bor i leirhytter
med stråtak, eller i bølgeblikkdekkete mursteinshus, midt mellom gullgruvens to avfallsdynger.
Den ene dynga består av tørt avfall
fra dagbruddet, og bygges i terrasser. Den andre er et våtdeponi, det
de kaller en tailing dam, et kjempebasseng med flytende avfall fra
gruvevirksomheten.
Flytte fjell
Flere landsbyer i nærheten, med
kanskje så mange som over 4000
mennesker, ble nødt til å flytte fra
sine hjem da driften ble startet opp
i år 2000. I dag er Nyakabale gruvas
aller nærmeste bosetning.
Firebarnsfaren Ndemera Mashauri er en av Nyakabales bekymrede beboere. Han har bodd

mesteparten av livet sitt på en grønn
slette i utkanten av landsbyen. Nå
bor han ved foten av et lite fjell.
– Jeg hørte ingen ting fra selskapet før de begynte å bygge den, sier
han, og ser opp på åsen et steinkast unna soverommet.
– Da de begynte å bygge, fortalte myndighetene at vi skulle få
erstatning. Nå begynner eiendommen min å bli ødelagt, og erstatningen har ikke jeg sett noe til, sier
Mashauri.
Mashauris hus ligger like ved
noe som ser ut som en kjempevoll, ved en stor åsside. I første
øyekast ser det ut som en naturlig
skrent. De nederste titalls meterne

er dekket av grønt gress, med små
busker og trær. En kvegdriver
går krokrygget opp åssiden med
buskapen sin.
Men dette er ikke en vanlig ås.
Mashauri bor ved foten av kjempedynga der Oljefondselskapet
dumper steinslagget sitt. Øverst
på åsen ser man tydelig at det ikke
er en naturlig høyde. De øverste terrassene består av fersk jord og stein,
i et lappeteppe av rødt og brunt.
Siste etasje på åsen bygget de for
bare noen måneder siden. Massivet har bare stått der noen år, men
regnet har allerede gravd ut tydelige renner av erosjon langs sidene,
rett ned mot hjemmet hans.

– Når det regner, flyter plastsekkene nedover fjellsiden mot tomta
mi, sier han.
Befolkningen sier at noen av
de hvite sekkene har vært merket
med advarselmerker. De vet ikke
helt hva de har vært brukt til. Kanskje for eksplosiver, tror de. Mens
vi snakker, ligger en av de hvite
sekkene slengt opptil en busk ved
siden av huset hans. Den hadde
funnet veien dit på egen hånd

Nyakabale landsby har 2000
innbyggere, og ligger midt imellom
gullgruvas to avfallsdeponier. Foto:
Erik Hagen
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Selskapet:

Usikkert
grunnlag
AngloGold Ashanti er ikke
overbevist om at det er
gift i området. Og dersom
det finnes gift, er det ikke
sikkert at det stammer fra
dem, sier de.

Stedet ligger i en av Tanzanias fattigste regioner, nordvest i landet. I bakgrunnen skimtes en del av gruveanlegget. Foto: Erik Hagen

under siste regnvær. Mashauri vil
ikke ta i den med hendene, men
pirker i den med en kjepp.
Mashauris nabo sier han med
egne øyne så hvordan disse sekkene, «giftsekkene», som de kaller
dem, har blitt puttet inn i massivet, før de ble dekket til.
Bekkene som danner seg når
det regner, finner veien ned åssiden og rett forbi kjøkkenet hans.
Deretter løper de på tvers av tunet
og gjennom åkeren der Mashauri
dyrker mais, og til slutt videre bort
til alle de andre husene og jordlappene i landsbyen noen hundre
meter nedenfor.
Ofte har innholdet i gruveindustriens oppgravde stein-massiver, som stammer fra hundrevis av
meter nede under jorda, vist seg å
reagere kjemisk med luft og vann
16 FOLKEVETT
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oppe på overflaten. Det har gjort
at tungmetaller blir satt fri. Om
dette skjer i Nyakabale, er uvisst.
– Det er nok likevel ikke like
usunt her hos meg som det er nede
ved elven, sier han.
Farlig elv
Hovedelven Mtakuja, et stykke
nede i dalen, ligger bare en kort
spasertur unna sentrum av landsbyen. Elven leder ned i Øst-Afrikas
spiskammer, Viktoriasjøen lenger
nord, og skal være kraftig forurenset av tungmetaller. Mastergradsoppgaven om forurensningen på
stedet antyder at gift lekker fra
selskapets tailing dam ned i elven.
Selskapet sier imidlertid at foreløpige analyser viser at det hittil
ikke er grunn til å være bekymret.
De understreker også at det ikke

nødvendigvis er de som står bak en
eventuell forurensning i området.
Mashauri, derimot, insisterer
på at det er gift i elven der selskapet har sitt våtdeponi, og at han
har fått merke effekten.
– En dag dro jeg ned til elven
der tailing dammen er, og vasket
kroppen min. Det var da alt startet, sier han.
De siste månedene har Mashauri blitt syk. Han har fått merker på brystet og på hodet, han har
intens kløe om nettene, har smerter i brystet og er stadig trøtt. Da
Norwatch først kom inn på tunet
hans, hadde han tatt pause fra
arbeidet og lå innendørs og sov.
Også sønnen har nå blitt dårlig.
Orker ikke dyrke
Den 35 år gamle ettbarnsfaren

Ali Juna deler samme historie.
Han sliter med pusteproblemer,
og orker ikke lenger dyrke jorda si,
men tilbringer timesvis hver dag
inne i leirehuset, der han sover.
– En dag i mai i år dro jeg for
å hugge et tre. Jeg svettet så voldsomt, så jeg dro ned til elven for å
vaske meg. To dager etter begynte
problemene mine, sier han.
Han knapper sakte opp skjorta,
og viser de svarte flekkene. Han
sier de dekker hele kroppen.
Legen fortalte at noe var galt
med huden hans, og ga ham
tabletter. Men Juma har aldri fått
noe svar på hva som egentlig feiler ham. Juma har ikke råd til flere
undersøkelser, for pengene må
han bruke på å betale naboene, så
de kan dyrke jorda hans.
– Før dyrket jeg åkeren min selv,

Ali Juna fikk utslett på kroppen etter å ha vært nede i elven og badet. Mesteparten av tiden ligger han nå og sover
inne i huset sitt. Han sier legene ikke vet ikke hva som feiler ham. Foto: Erik Hagen

Da Norwatch skrev om Kanana Benedicto i april i fjor,
var huden hans i ferd med å falle av. I oktober døde
han. En håndfull dødsfall har skapt rykter og frykt i
landsbyen. Foto: Evans Rubara

Mbibhi Mahendeka er redd det vil gå med ham som
det gikk med avdøde Kanana Benedicto. Mahendeka
tilbringer mesteparten av tiden i sykesengen. Foto: Erik

Hagen

Etter at Norwatch refererte til
en masteroppgaven om giftnivået i Nyakabale landsby i
fjor, har selskapet undersøkt
påstandene i oppgaven.
Selskapet sier at de hittil er
skeptiske både til datainnsamlingen bak oppgaven, og dets konklusjoner.
– En gjennomgang av oppgaven antyder at dets konklusjon om
at effekten på menneskers helse som hevdes å komme fra metaller
som planter skal ha tatt opp fra sedimentene - ikke samsvarer med de
dataene som er gjengitt i oppgaven, skriver Alan Fine i AngloGold
Ashanti til Norwatch.
Selskapet har nå også tatt fire
runder vannprøver.
– De foreløpige resultatene antyder at det ikke er grunn til å slå
alarm når det gjelder vannet, skriver Fine.
De vil senere gjøre sedimentprøver, som del av en større undersøkelse i første kvartal av 2009.
– Det vil forhåpentligvis også
kunne identifisere hvem som er ansvarlig for eventuelle miljøødeleggelser, skriver han.
Selskapet understreker at det
har vært gruvevirksomhet i samme
område helt siden begynnelsen av
1900-tallet. Dersom det faktisk eksisterer gift i vann eller jordsmonn,
behøver det derfor ikke stamme fra
dem, uttaler selskapet.

fakta

tema Oljefondet i Tanzania

Store penger,
lite inntekter

Grønn livsstil?

• Gullindustrien er den raskest voksende sektoren i Tanzania. Den
domineres av to store selskaper:
AngloGold Ashanti fra Sør-Afrika
og Barrick Gold fra Canada.
• Tanzania er svært rikt på gull,
men tjener lite på industrien. Fra
1997 til 2005 eksporterte Tanzania gull verdt mer enn 2,54 milliarder amerikanske dollar. Av dette har myndighetene fått inn 28
millioner US dollar i inntekter fra
selskapene årlig, med andre ord
rundt 10% over niårsperioden.

Gruveaktivitetene pågår 24 timer i døgnet, hver dag, hele året. Foto: Evans Rubara.

men nå er kroppen min slapp. Jeg
trenger å sove hele tiden, og jeg har
vondt i brystet. Jeg er redd for at
det skal gå med meg som det gikk
med Kanana Benedicto, sier han,
og henviser til sin avdøde nabo,
som Norwatch skrev om i fjor.
To hundre meter unna bor
gamle Mbibhi Mahendeka. Også
han tilbringer mesteparten av
dagene sine inne i huset sitt, i mørket, sovende.
– Jeg har ingen medisiner, så nå
kommer jeg nok til å dø som de
andre, sier Mahendeka fra sengekanten.
Mahendeka begynte å merke
de første symptomene et år etter at
han kom til landsbyen. Nå har det
gått tre år. Deler av beina hans har
blitt hvite av misfarging, og huden
hans skaller av i flak. Hudproblemene har spredd seg over hele kroppen. Naboene hans sier de likner
nøyaktig på hva avdøde Kanana
Benedicto hadde. Mahendeka har
vært hos legen, som ga ham noen
medisiner, men de har ikke hjulpet.
Også han sier at problemene startet
kort tid etter et besøk i elven.
Smuler
Hele døgnet, 365 dager i året, graver selskapet i fjellet, som ligger
omtrent to kilometer lenger øst.
Gull-letingen skjer i form av et åpent
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dagbrudd. Fjellet som gullet ligger
i er i ferd med å gjøres om til en dyp
grop, flere hundre meter dyp.
Gruven ved Nyakabale er
AngloGold Ashantis eneste gruve
i Tanzania, og den har vært svært
lønnsom. Gruven skal ha produsert gull for 1,55 milliarder dollar i perioden 2000 til 2007. Men
ifølge den ferske rapporten «A
Golden Opportunity? Justice and
Respect in Mining» har bare smuler blitt betalt til tanzanianske
myndigheter i skatter og avgifter.
Tanzania sitter igjen med stusselige 9 prosent av gullets verdi.
Hadde en utenlandsk operatør
i Nordsjøen lagt igjen 9 prosent
av oljens verdi i den norske statskassa, ville det blitt rabalder. Men
uansett hvor mye pressedekning
det har vært i Tanzania rundt gruveindustriens lukrative betingelser
i det lutfattige i landet, har lovgivningen og kontrollene ennå ikke
blitt endret. Fortsatt forsvinner
rikdommene rett ut av landet.
Det som er uheldig for Tanzania,
er bra for aksjonærene, inkludert de
norske. Ifølge de siste tilgjengelige
tallene fra Statens Pensjonsfond
-Utland (Oljefondet), var det for
et år siden investert 889 millioner
norske pensjonskroner i gruvegiganten AngloGold Ashanti.

Støv
Som vanlig avbrytes freden i landsbyen med både ul og brak hver
formiddag. Ved ellevetiden lyder
noe som minner om en flyalarm.
Så ljomer smellet av en eksplosjon
gjennom dalen. En støvsky reiser
seg fra stedet der gruven ligger.
15 minutter etterpå faller et fint
støvlag ned over oss. Det legger seg
på åkrene og på hustakene. Den
redde landsbybefolkningen vet
ikke om støvet er giftig eller ikke.
– I tørketiden er støvet uutholdelig. Mange av oss får pusteproblemer, og noen begynner å hoste
blod, sier Philimon Mugangila, en
annen av landsbyboerne.
– Jeg er født her, og alt jeg eier
er her på tomta. Hvis jeg må flytte
herfra på grunn av giften, hvor
skal jeg da flytte? Og hvordan skal
jeg betale for det?
En halvtime etter alarmen og
eksplosjonen, kommer en tropisk
regnskur. Mange av familiene setter ut bøtter rundt husene, og samler vannet fra de samme hustakene
der støvet akkurat har falt til ro.
Mens gruvestøvet drypper ned
i drikkevannsbøttene til folket i
Nyakabale, fortsetter de å være
livredde for helsa si. Og de venter
fortsatt på et svar om det er tungmetaller som gjør dem syke, og
hvem som i så fall har skylda. u

Rettferdig
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Økologisk
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Kildesortering

Få brikkene på plass!
Dine innskudd kan skape en bedre framtid
www.culturabank.no

• AngloGold Ashanti skal i perioden 2000-2007 ha betalt 144
millioner dollar i skatt og avgifter
til Tanzania. I samme periode skal
selskapet ha produsert tanzaniansk gull for 1,55 milliarder dollar.
Kun 9 prosent av inntektene fra
totalsalget gikk dermed til de fattige tanzanianske myndighetene.
• Produksjonsavgift (royalty) for
gullproduksjon i Tanzania er på
beskjedne 3 prosent.
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Stort utvalg i økologiske
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• Skatteprosenten for selskaper er
normalt på 30 prosent av fortjenesten, men så lenge gruveselskapene sjonglerer med kostnader,
har de i praksis ennå ikke betalt
særlig skatt til tanzanianske myndigheter.

XXXVUWJLMJOHTGPOEFUOP
XX

• Myndighetene i Tanzania har ikke
eierskap i noen av gruveprosjektene, og betingelsene i gruveavtalene er ofte hemmeligholdt.
• Tanzania er et av verdens fattigste
land.
Kilde: A Golden Opportunity?
Justice and Respect in Mining.
Av Mark Curtis og Tundu Lissu (2009).

www.trebjorner.no
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Sjekk ditt klesselskap
Ska du kjøpe sko fra Asics, ny bluse fra Vero
Moda eller fotballgenser fra Intersport? Da
bør du først sjekke ut hvordan selskapet arbeider med etikk. På www.fashioncheck.net
får du en oversikt.
På dette forbrukerrettede nettstedet finner du informasjon om hvilken etikkpolicy
kles- og sportsselskapene har og hvordan
de i praksis følger opp politikken. Det er det
internasjonale Rene klær-nettverket som
har samlet og publisert informasjonen om
selskapene.
www.fashioncheck.net
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Dele bil?
Stadig flere steder i Norge kan du eie bil uten å bry deg om service og årsavgifter, skifting av
dekk eller om bilen står trygt parkert når du ikke bruker den. Du kan til og med eie mange.

Bildeling går ut på at en gruppe mennesker
går sammen om å eie eller leie biler. Deltakerne
eier andeler i, og kan velge mellom, flere biler i
ulike størrelser. Bruken av bilene må planlegges og varsles på forhånd, hvis man vil være
sikker på at det skal være en bil ledig. Medlemmene kjøper en andel i bilene når de blir med.
Andelsbrevet kan selges senere. Deltakerne
betaler en medlemsavgift per år, og dessuten
for bruken. Deltakerne får tilgang på ulike
biltyper, og får et billigere og mer økonomisk
bilhold.
Bildeling betyr færre biler, mindre kjøring
og bedre utnyttelse av bilen. Det gir en betydelig miljøgevinst: Bilen skaper ikke bare miljøproblemer når den brukes, det går med mye
energi og materialer til produksjonen, som
igjen gir betydelige klimagassutslipp. I følge
Framtiden i våre hender gir produksjon av én
personbil i snitt ca. 7 tonn CO2-utslipp. Det
er omtrent like mye som en gjennomsnittsbil
slipper ut på tre års kjøring.
De fleste store byene har bildeleordninger.
Flere av de norske bildeleordningene samarbeider, slik at hvis du er medlem i en by, kan
du også ta ut en bil og bruke den i en av de
andre.

Hva kan du gjøre?
Ta kontakt med en bildeleordning der du bor
og sjekk medlemsbetingelsene:

• Bilkollektivet i Oslo og Stavanger (www.bilkollektivet.no)
• Oslo Bilpool (www.oslobilpool.no)
• Smartbilpool (Bærum) (www.smartbilpool.
no)
• Bybilen (Drammen) (www.bybilen.no)
• BilRingen BA (Bergen) (www.dele.no)
• Trondheim Bilkollektiv (www.trondheimbilkollektiv.no)
• Hvis du bor et sted som ikke har en bildeleordning, kan du kanskje ta initiativ til å lage
en ordning selv? Snakk med venner og kjente,
og ta kontakt med en av de etablerte bildeleordningene for å få råd.
• Det går også fint an å dele bil med en eller
flere andre privatpersoner, uten at det er nødvendig å kalle det bildeleordning og lage et
stort system.

Grønn Hverdag har kartlagt innholdet i 53 deodoranter på det norske markedet, og vurdert og rangert dem etter innhold av helse- og miljøbelastende
stoffer. Hele 23 av 53 deodoranter inneholder miljøgifter som står på norske myndigheters verstingliste. Kun fem av deodorantene anbefales.
De fleste undersøkte deodorantene inneholder
stoffer som kan gi allergi, hormonforstyrrende stoffer eller stoffer med miljøbelastende egenskaper.
Konsentrasjon av innholdsstoffer er ikke målt, med
unntak for tre deodoranter. Produktene ble kjøpt
inn i dagligvarebutikker, apoteker, helsekost og
parfymerier i september 2008. Se www.gronnhverdag.no for listen over deodoranter.
Råd om deodoranter:
• Se etter svanemerket. Svanen stiller strenge
helse- og miljøkrav til innholdet i deodoranter og
andre kosmetikk- og kroppspleieprodukter. Spør
gjerne forhandleren – økt etterspørsel betyr flere
tilgjengelige svanemerkede produkter på sikt.
• Velg en av testvinnerne i denne undersøkelsen.
Parfymefritt er tryggest, men hvis du vil ha en
deodorant som lukter noe, kan du velge en av de
som «anbefales med forbehold» i undersøkelsen.
De inneholder parfyme, men ingen av de mest allergifremkallende parfymestoffene.
• Unngå dyre deodoranter fra parfymerier og lignende. Sjansen er stor for at de inneholder miljøgiften triklosan. De billige deodorantene inneholder sjelden triklosan.

Fylt paprika i tomatsuppe
8 porsjoner
8 paprika (helst flate under)
4 dl kokt brun ris
1 løk - finhakket
2 fedd hvitløk
250g sopp (ca 8 stk) - finhakket
350g vegetarisk farse *
1 ss paprikapulver
1 ss grønnsaksbuljong
5 ss tomatpuré
5 dl vann
8 dl tomatsaus
1-2 ss sukker - helst rå
salt og pepper
Fyll:Stek løken på medium varme i en stor
stekepanne til den blir myk. Tilsett hvitløk
og stek i ett minutt uten at den blir brun.
Skru opp varmen litt, tilsett sopp og stek i 5
minutter. Deretter tilsett kjøttdeigerstatning,
grønnsaksbuljong, paprikapulver og stek ytterligere 5 minutter. Bland inn kokt ris.
Suppe: I en mellomstor kjele, kok ut tomatpuré i litt olje på medium varme i 1 minutt,

tilsett vann, tomatsaus og smak til med sukker, salt og pepper.
Fyllte paprika:
Kutt ca. 1 cm ut fra den grønne delen rundt
stilken på paprikaene, og vri den opp og ut slik
at frøene kommer ut samtidig. Kutt frøene bort
fra stilken og sett stilkene ved siden av hver sin
paprika. Rens paprikaene innvendig og fyll med
blandingen fra stekepannen, sett stilk-lokkene
tilbake på toppen. Sett de fulle, lukkede paprikaene stående i en stor kjele, hell suppen rundt,
slik at den komer til toppen av paprikaene men
ikke over. Kok opp og skru ned varmen. La det
småkoke i ca. 1.5 time til paprikaene er myke
men ikke faller sammen. Server i en stor bolle
med suppen rundt og godt brød.
Lek med oppskriften, det blir også godt med
litt spisskummin og korrianderpulver i fyllet.

• Hälsans kök vegetarisk farse basert på soja eller
Quorn farse basert på sopp finnes i frysedisken i større
butikker som ICA, ICA Maxi, Meny, og Centra. Hvis
du ikke få tak i dette kan du bruker mer sopp, squash, aubergine, revet gulrot osv, eller så kan du bruke
kjøttdeig, men helst økologisk og frittgående.

Annonse LIVOS naturmaling har eksistert i mer enn 25 år i Norge. Det er mange som prøver å etterligne
LIVOS-konseptet, men ingen andre malinger tar vare på helse og miljø som LIVOS. Med fornybare råstoffer fra naturen som ikke er skadelige er LIVOS helt enestående. Ikke la deg lure av ﬁne ord som sens,
miljømaling, allergivennlig etc. I syntetisk maling ﬁnnes alltid råstoffer (konserveringsmidler etc.) som
kan være både allergi- og kreftfremkallende. NAAF har hverken kunnskap eller ekspertise for å godkjenne
maling. sens er et eksempel på det. Den inneholder de samme råstoffene som annen syntetisk maling.
Vær heller 100 % trygg, bruk LIVOS. Kontakt oss på www.naturmaling.no eller 64 94 60 69.
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Nettips:

Grønn mat
Kirsten Sand er Folkevetts
faste miljøvennlige kokk.
www.lightfootfood

Miljø- og helsefarlige
deodoranter

istockphoto.com

istockphoto.com

Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

Blomstergeriljaen

London
tekst Line Madsen Simenstad

Geriljaens
hemmelige hage
Bevæpnet med spade, rake og frø skal den
grønne geriljaen forandre verden.

Geriljagartner for et blomstrende nabolag. London 2009.
Foto Anna M. Weaver

De opererer nattestid.
Jordflekken på fortauet er plutselig en liten hage, skyskraperen
dekket av eføy. Hvor kom solsikkene på parkeringsplassen fra?
Det er geriljagartnerne og de er i
ferd med å forandre bybildet i en
storby nær deg.
Vi er i Berlin, husokkupantenes hjemby. Her faller ideen om
grønn geriljavirksomhet i god
jord. På en workshop for geriljaplanting møter vi engelske
Koogie, som reiser Europa rundt
for å spre det grønne ord. Nå er
hun altså her i bydelen Friedrichshain, hvor en gruppe tilhørere
i alle aldre er på plass for å lære
både tradisjonelle hageknep for
kompost og vannkilder, samt de
litt mer uortodokse, som oppskriften på frøbomber.
– Ideen er at jorda skal deles og
være tilgjengelig for alle. Det er en
tanke som stadig trues av de store
selskapene som kjøper opp land
for å bygge til privat bruk. I dag
er det veldig få fellesarealer igjen,
forteller Koogie.

Verdensomspennende
Geriljagartnere finnes nesten
overalt, men de er ingen samlet
bevegelse. Noen vil bare plante litt
blomster på jordflekken mellom
asfalten og husveggen, mens andre
lager store, organiserte hager på
forlatte bytomter og andre igjen
pynter opp midtrabatten på en
motorvei eller planter mais foran
nasjonalforsamlingen.
– Den største gruppen geriljagartnere i dag er faktisk De jordløses bevegelse i Brasil (MST). De
okkuperer land ved å dyrke det
til eget bruk og representerer slik
ideen om at jord og rikdom skal
deles, forteller Koogie.
I byer som Berlin, Melbourne
og New York, hvor grønn geriljavirksomhet er utbredt, handler
det mindre om overlevelse, og mer
om retten til grøntområder i byen.
Hver måned besøker 45.000 gartnere nettstedet guerillagardening.
org, hvor bilder og erfaringer
utveksles fra alle verdenshjørner.
Graverne
16. april 1649 mottar den britiske

regjeringen et brev som advarer
om potensielle opptøyer ved St.
Georges Hill i Sør-England. En
gruppe mennesker har begynt å
plante grønnsaker og har «invitert alle til å komme og hjelpe
dem og lovet dem kjøtt, drikke
og klær (...) De har nok en plan
på gang.» Brevet ble videresendt
til generalen for den britiske
hæren, som ble bedt om å fjerne
opprørerne. Grønnsaksdyrkerne
på St. Georges Hill var de første
geriljagartnere. De kalte seg The
diggers og ble ledet av den kristne
reformatoren Gerrard Winstanley. Gruppen ble etter hvert presset vekk fra St. Georges Hill, men
fortsatte i noen år til å etablere
små selvstyrte samfunn på den
engelske landsbygda. Der dyrket
de jorda og skrev politiske pamfletter med krav om sosial utjevning. Stadig ødeleggelse av hus
og avlinger utført av myndigheter
og lokale landeiere gjorde det så
vanskelig at The diggers ble oppløst i 1651. Men ideen om å kreve
jord ved å dyrke den fortsatte å
leve videre.

Grønn gerilja
De første som kalte seg geriljagartnere – eller guerrilla gardeners som det heter på engelsk – var
en gruppe kunstnere i New York
på begynnelsen av 1970-tallet.
Det begynte med en tom tomt på
hjørnet av Bowery street og Houston street på Lower East Side, som
ble omdannet til en kolonihage,
og ble etter hvert til en bevegelse
som opererte med grønne fingre
over hele byen. I dag har den lille
gruppen blitt til den store organisasjonen Green Guerillas, som
hjelper new yorkere med å starte
sine egne hager.
Eføy i vinduskarmen
Tilbake i Berlin er Koogie i ferd
med å forklare tilhørerne alle de
forskjellige måtene å være geriljagartner på.
– Man trenger ikke å anlegge en
stor hage, som krever masse pleie. En
gruppe jeg kjenner i England pleier å
ta seg inn i store, stygge bygninger
for å legge eføyfrø i vinduskarmene.
En annen gruppe okkuperer parkeringsplasser ved å sette seg til med
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Blomstergeriljaen

Blomstergeriljaen

Stille før stormen i bedet.

Foto Anna M. Weaver

Bakgrunn:

Grønn bygerilja

Geriljagartnere på nattaksjon i London, 2009
Foto Anna M. Weaver

hagestol og potteplanter. Det handler om å utfordre byrommet.
Koogie mener Berlin egner seg
godt for geriljagartneri.
– Her er det allerede mange
geriljagartnere. Berlin har en kultur for husokkupasjon, og sånn
sett er dett en tanke mange kjenner til, fortsetter Koogie.
Hagen måtte vike for hus
Å være geriljagartner i Berlin er
ikke dermed sagt lett. I samme
bydel, bare noen kvartaler under
Koogies workshop, ligger det som
var en av byens mest vellykkede
geriljahager; Rosa rose garden.
Den ligger der fortsatt, men er
24 FOLKEVETT
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ganske liten og puslete i forhold til
hva den var for bare et år siden.
– Vi kom med ideen i 2004. Tre
store tomter på til sammen 2000
kvadratmeter sto tomme i nabolaget, og vi ville gjøre noe med dem. Vi
ringte til naboer og avtalte et møte
for å høre hva folk kunne tenke seg å
bruke området til. Hundeierne fikk
halvparten og resten ble hage. Hver
søndag møttes en gruppe på 10-15
stykker for å fjerne søppel og rydde
plass og etter hvert plante grønnsaker og blomster, forteller Frauke
Hehl, en av grunnleggerne av Rosa
rose garden. Jeg møter Hehl og medgartner Corrina Schweda i det som
er igjen av hagen.

I fire år arbeidet folk i nabolaget med hagen, og den ble etter
hvert til et kultursenter i seg selv.
De hadde hagefester, barneteater,
filmvisning og konserter. I mars i
år var det slutt. En natt jevnet gravemaskiner nesten hele hagen med
jorden. Nå skulle det bygges.
– Før samlingen av Tyskland ble
husene på disse tomtene revet for at
det skulle bygges nye, men så kom
1990 og planen ble lagt på grus.
Etter noen år ble tomtene kjøpt av
en som skulle bygge aldershjem,
men han gikk konkurs. Konkursboet ble administrert av advokater,
men tomtene var så fulle av gjeld at
de ikke fant noen som ville kjøpe.

Da vi begynte med hagen hadde de
ingen egentlig eier, så det var vanskelig å spørre om lov, forteller Hehl.
Protester
Så ble altså en av tomtene solgt til
en privatperson som ville bygge
boliger. I dag er boligene nesten
ferdige, til tross for gjentatte protester fra nabolagsgartnerne.
– Vi har dratt ut til der han bor
for å protestere, vi har vært i forhandlinger med bydelens ordfører
som mekler, men til ingen nytte,
sier Schweda oppgitt.
– Her hadde vi et kultursenter
som alle i nabolaget hadde nytte
av. Det var et sted hvor folk kunne

møte hverandre uten presset om
å konsumere noe. Folk som jobber i området tok med seg lunsjen
til hagen og barna i nabolaget
brukte den til å leke i. Han som
bygger husene er bare interessert i
personlig profitt. Der har du kapitalismen, sier Hehl.
Verken Hehl eller Schweda ser
lyst på fremtiden til det som er
igjen av hagen.
– Det samme skjer over hele Berlin. Kapitalinteressene vinner over
hensyn til lokalmiljøet, sier Hehl.
Den onde feen skal med
Kanskje har hun rett, men samtidig er det umulig å ikke legge

merke til hvordan lokalmiljøet
stadig formes av kreative grønne
fingre. På fortauene utenfor bygårdene steller unge som gamle med
små hageflekker og på Koogies
workshop legges hodene i bløt
for å finne måter å gjøre byen litt
grønnere på.
– Hvis du skal lage en hage må
du alltid huske på å invitere den
onde feen, minner Koogie på.
– Finn ut hvilke naboer som
er skeptiske til hageprosjektet
og invitér dem med! Alle trenger
grønne lunger og alle kan ha nytte
av en hage i nabolaget.
u

Ger

Geriljagartnere okkuperer forlatte og «misbrukte» jordområder og tar dem
i bruk ved å plante nyttevekster og blomster. De ser på dette som en politisk protest knyttet til spørsmål som landrettigheter og jordreformer. Aktivistene er ofte miljøvernere og inspirert av permakultur, og aksjonene er
en form for proaktiv sivil ulydighet. Noen geriljagartnergrupper aksjonerer
på natten for å så og stelle en ny stripe med grønnsaker eller blomsterhave.
Andre velger å arbeide mer åpent for å engasjere folk i lokalsamfunnet.
De første som tok i bruk navnet geriljagartnere var Liz Christy og hennes Grønne gerilja gruppe i 1973 i New York. De okkuperte en forfalt
pakeringsplass til en blomstrende hage som fremdeles stelles med. I dag
aksjonerer geriljagartnere over hele verden. Frukttrær plantes i all hemmelighet, nye blomster dukker opp i vanstelte parker og grønnsaker finner
veien til overraskende nye steder.
Et av geriljagartnerens viktigste våpen er en frøbombe. Bomben er rett
og slett et sammenpresset stykke fuktig jord med levende vegetasjon som
kan slippes på en landområde som trenger vegetasjon. De første frøbombene ble laget av kondomer fylt med plantefrø, vann og gjødsel. Disse
bombene ble kastet inn på jordflekker som ikke var i bruk i New York.
Målet var blant annet å gjøre nabolagene mer trivelige.
«Hage på en natt» er en kjent dansk aksjon der tusen geriljagartnere
forvandlet et brakk landområde i Nørrebro i København til en hage i løpet
av en natt. De danske økologiske igangsettere sto bak aksjonen som fant
sted første juli i 2006. I mai 1996 okkuperte 500 aktivister fra «Landet er
vårt» en stort landområdet eid av selskapet Guinness ved elvebredden til
Thames, sør i London. De protesterte mot et uakseptabelt misbruk av et
urbant landområde og forfallet i det urbane miljøet.

Kilde: Wikipedia.org
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til minne
ytring innenfra
Arild Hermstad
er daglig leder i
Framtiden i våre hender

Et stort tre i
skogen har falt

AV 3TEINAR ,EM

Sov i ro
Kristin Clemet diskuterer økonomi og økologi: «En av suksessene til kapitalismen er at grensen ennå ikke er nådd.»
Noen som ikke har fått med seg siste nytt?

Aps klimatiltak
Det virker nesten usannsynlig og fornuftsstridig
at Arne Næss er død. Alderen hans gjenspeilte seg forbausende
lite i hans ytre, og overhodet ikke i hans personlighet. Med sitt
sterke, upåtrengende, nesten beskjedne medienærvær ble han så
noe sjelden som en folkekjær filosofiprofessor. Med sin lekende,
utforskende, boksende og uforutsigbare væremåte ble han på et
vis yngre og yngre. Men selv de største trærne i skogen må få lov til
å falle når årringene har blitt tallrike.
Arne Næss hadde som filosof et internasjonalt ry. Han startet
som logiker og positivist – og delte samtidens tro på at virkeligheten
bare kan gripes gjennom en naturvitenskapelig tilnærming. Gradvis beveget han seg utover disse rammene. Inspirert av filosofen
Spinoza ble begrepet livsglede mer og mer sentralt. Han gikk inn i
kampen for miljøansvar og naturvern, og legitimerte ikke-voldelig
sivil ulydighet, ikke minst da han deltok selv i Mardøla-aksjonen
som skulle hindre utbyggingen av Norges høyeste, og verdens nest
høyeste, foss. I en alder da andre ville ha vært pensjonister i 20 år
utgav han en bestselger av en bok om livsfilosofi, som ikke minst
ble lest av mange unge mennesker.
I sin «dypøkologi» legger han vekt på at mennesket er en del av
naturen, uten rett til å heve seg over andre skapninger, for ikke å si
utrydde dem i jakten på komfort. Men han var også med i 70-tallets kamp for en mer solidarisk verdensorden – og ble den første
styrelederen i Framtiden i våre hender etter stiftelsen i 1974. Med
sin evne til å se kjernen i et problem mente han at miljøkrisen ikke
kunne løses ved ny teknologi alene, fordi selve hovedproblemet er
vekstsamfunnets dynamikk. Jakten på evig rikdom må erstattes
av jakten på gledens kilder i det indre, i naturen – helst i fjellet, for
hans egen del - i tenkningen og i undring. Han stilte spørsmål ved
det aller meste, alltid overraskende, alltid stimulerende.
Han var lett å be når det gjaldt å skrive artikler for Framtiden i
våre hender, delta på møter, og det var et privilegium å treffe ham
ved julebord eller andre sosiale arrangementer.
Han forutsa sin egen død. For drøyt to år siden sa han at han
regnet med å ha to år igjen å leve. Det sier litt om hans format at
han fikk rett. Han etterlater seg et tomrom. Det kommer ikke til
å bli fylt.

Steinar Lem

Aps nye stjerneskudd Hadia Tanjik blir spurt om hva hun gjør for miljøet:
«Skrur av lyset når jeg forlater rommet».
Og mer trenger vel ikke en av de nærmeste medarbeiderne til Jens gjøre?

Snakk for deg selv
Forskningsminister Tora Aasland (SV) er litt våknere enn Kristin Clemet, og forteller
uten å rødme: «Først nå har vi erkjent at klimaproblemene er menneskeskapt».
«Vi» om seg selv når man ikke er dronning? Kanskje hun har bendelorm?

På riktig side
«Ingen var på feil side under krigen», forteller Erling Fossen.
Altså heller ikke Heinrich Himmler. Selv er Fossen alltid på riktig side. Den
som kan gi mest mulig oppmerksomhet om hovedsaken: Ham selv.

En liten invasjon

Paradoksal tryggleik
Nordmenn flest har opplevd ein langvarig og solid vekst i
økonomien. Dette har gitt grunnlag for velferd og tryggleik for
store grupper. Dei siste åra har likevel mange oppdaga at økonomisk vekst og gir tap – for miljøet, og kanskje for dei fattige.
Finanskrisa har dessutan avslørt at systemet har økonomiske fallgruver. At naturen og økosystema blir sett på som ein del av eit
økonomisk system som må vekse – til evig tid, er sjølvsagt ikkje
haldbart. Økonomar som william nordhaus har vist at utsleppa
av klimagassar vil auke når økonomien veks.
Mange meiner at klimautsleppa kan gå ned sjølv om vi held fram
med vekst i bruttonasjonalproduktet. Men det er svært lite sannsynleg at dette kan skje utan at vi samtidig øydelegg naturressursar
som skog, vatn, jordsmonn og biologisk mangfald. Det er heller
ikkje slik at vekst i dei rike landa trengst i solidaritet med dei fattigaste på kloden. For kvar tusenlapp verdsøkonomien vaks med
på 1990-talet, fann seks kronar vegen til dei fattige.

Dagbladet forteller at det skal lages en to meter lang kopi av krysseren Blucher, som ble senket i Drøbaksundet i 1940.
Altså en kopi, ikke en modell... Hvis Blucher var så liten, utgjorde den vel
ingen stor trussel. Til gjengjeld må den ha vært vanskelig å treffe. Størrelsen
på tyskerne om bord er ikke kjent.

Nobelprisvinnar i økonomi, joseph stiglitz sa etter finanskrisa at
«fallet for wall street er for markedsfundamentalismen det fallet
av berlinmuren var for kommunismen». Kanskje. Men kor blir det
av den livlege debatten på tv og i radio, på skular og arbeidsplassar
om det som skal kome i staden?

Få nye biler

Regjeringa si krisepakke som blei lansert i slutten av januar hadde
gledeleg mange grøne element i seg. Det gir håp. Men krisepakkene
varslar ikkje varige systemendringar. Regjeringa forventar rett nok
null i privat forbruksauke i år, og to av regjeringa sine tre partileiarar har varsla at dei kan klare seg utan lønsauke - i år. Flott! Men
løna skal vel aukast igjen neste år – og året etter der?

Aftenposten forteller at det i år vil rulle «50 nye biler på veiene». Man mener
vel ikke bilmodeller? Det er nok heller regjeringens klimapolitikk som endelig
har begynt å virke.

Hyttevernstatsråden
Fylkesmannen i Oppland – en tidligere Sp-politiker – sa nei til 600 fritidshus
på Bjorli, av hensyn til villreinens overlevelse. Erik Solheim stoppet henne, og
lar Lesja kommune bygge.
Villreinens eneste håp ligger i at noen gir dem stemmerett.

Ekstreme miljøvernere
Miele reklamerer for en «ekstremt økologisk tørketrommel».
Å tørke klær i sol og luft og vind er selvsagt ekstremt uøkologisk.

Farlig olje
Økonomiprofessor Kalle Moene vil la oljen ligge til prisen stiger. Aftenposten: - Men hvis ny teknologi gjør oljen verdiløs? – Professoren: - Ja, det er
en risiko.
Og heldigvis den eneste risiko oljen medfører.

Økonomien er berre eit middel for å løyse viktige behov. Det er ikkje
lett å forstå kva problem som har blitt løyst dei siste åra med å gi ola
og kari stadig meir kjøpekraft til større hytter, fleire bilar og flatare
og flatare tv-skjermar. Men behovet for tryggleik er sterkt. Verken
vanlege folk, politikarar eller økonomar flest klarer å sjå for seg
noko betre enn dagens vekstøkonomi. Når verdsøkonomien skjelv
i buksene, søkjer dei tryggleik. Men sjølv om det kjennest trygt at
halvorsen og stoltenberg no prøver å få veksten attende på sporet,
er det dette sporet som er sjølve oppskrifta på ei klimafarleg og
utrygg framtid. Vi følgjer kanskje logikken til thelma og louise
i filmen med same namn? Når dei i sluttscena gir full gass på veg
mot stupet, tek dei eit fast tak i hendene til kvarandre.
u

Professor Arne Næss på vei opp til Kolsåstoppen
i Bærum i en alder av 80 år.
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Frankfurt/Paris
tekst og foto Arne Storrønningen

En rask og
lykkelig reise
– Høyhastighetstog vil få en like grunnleggende betydning for
samfunnsutviklingen som lanseringen av jernbanen gjorde for omkring
Illustrasjon: Istockphoto.

150 år siden, tror en av verdens fremste eksperter på området,
direktør Ignacio Barron i Den internasjonale jernbane-unionen.

Hovedjernbanestasjonen i Frankfurt myldrer av liv. På spor 11 venter
ICE, det tyske høyhastighetstoget
til Paris. Jeg er på vei fra Deutsche
Bahn International til Den internasjonale jernbaneunionen , (UIC)
en gammel organisasjon stiftet i
1922 og med mange årig tilhold i
den franske hovedstaden.
Topp moderne jernbanestasjoner
Mange av Europas store jernbanestasjoner har fått nytt liv på
grunn av framveksten av de nye
høyhastighetstogene, også den
oppgraderte stasjonen i den tyske
finanshovedstaden. Flere og flere
av de store togstasjonene i Europa
framstår mer som moderne flyplasser i form og funksjon enn
som en klassisk jernbanestasjon.
Det mest slående eksemplet er
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kanskje den nye hovedjernbanestasjonen i Berlin som formelt ble
åpnet i mai 2009. Den flunkende
nye stasjonen i den tyske hovedstaden er Europas største stasjon
for gjennomgående trafikk. Her
finner de reisende omgivelser
som fullt ut kan måle seg med
en moderne storflyplass. Reiser
du med Deutsche Bahn på førsteklasse har du også tilgang til en
lounge som tåler sammenligning
med det meste som finnes rundt
omkring på flyplasser verden
over. Den største av de europeiske
hovedjernbanestasjonene målt i
samlet trafikkvolumer Paris Gare
du Nord.
Men den nyrehabilierte stasjonen i Frankfurt har også nok å by
på for en reisende som er henvist til
å vente noen timer før togavgang.

Her finnes et et spekter av
restaurant-tilbud, hurtigmat,
butikker og shoppingarealer. Personlig merker jeg meg den flotte
historiske fasaden på hovedstasjonen i Frankfurt og tilbudet av leiesykler på utsiden, markedsbevisst
merket med logoen til Deutsche
Bahn på bagasjebrettet.
Verdens raskeste tog
Togturen til Paris tar 3 timer og
53 minutter. Den kunne gått fortere om ikke en del av reisen hadde
foregått på tyske skinner hvor
maksfarten på en del strekninger
ligger på omkring 200 kilometer
per time. Jo da, tyskerne har tog
som kjører i ekte høyhastighet
også. Den internasjonale jernbaneunionen definerer ekte høyhastighet som 250 kilometer per time

og oppover. Nordover fra Frankfurt ligger en 17 mil lang strekning til Køln, hvor togene suser
av gårde i rundt 300 kilometer i
timen. Den har snudd opp ned på
pendlermulighetene og jobb og
bosettingsmønster i regionen.
Men jeg skal sørover. Traseen
til Paris krever lavere hastighet på
tysk side, dvs, med en fartsbegresning omtrent tilsvarende det norske flytoget på sitt raskeste. Det
forteller litt om status for norsk
jernbane.
På fransk side øker marsjfarten
merkbart, en tavle foran i togkupeen forteller at hastigheten ligger
på 320 kilometer i timen. Foreløpig er dette blant verdens raskeste
tog i ordinær trafikk. Hastighetsrekorden utenfor ordinær trafikk
ble satt 3. april 2007, da oppnådde

et fransk TGV-tog en hastighet på
574.8 kilometer i timen. Spanske
høyhastighetstog vil fra 2009 ha
en ordinær maksfart på 350 kilometer per time.
Slår knock-out på bilen
Hva med bil som alternativ på mellomlange distanser? Strekningen
Frankfurt- Paris (575 kilometer)
kan ifølge ruteplanleggeren Via
Michelin tilbakelegges på 5 timer
og 21 minutter. 11 kilometer foregår langs såkalte «scenic roads»
veier av turistinteresse - og resten
langs motorvei. Hvile- og spisepauser er ikke inkludert. Kostnader for bil utgjør 78 euro inkludert
bompenger og drivstoff. Togbillett
på 2. klasse koster 99 euro, førsteklasse 177 euro.
Skal du kjøre bil langs en av de

mest trafikkerte høyhastighetsstrekningene i Europa, BrusselParis, oppgir ViaMichelin at
du må sitte bak rattet i 3 timer
og 5 minutter og punge ut med
omkring 40 euro til drivstoff og

parkeringskostnader i Paris kommer på toppen.
Det franske hurtigtoget av
typen Thalys har hyppige avganger og kjører turen på 1 time og 22
minutter fra sentrum til sentrum.

«Togpassasjene på verdens raskeste høyhastighetstog kan nyte en varm kopp kaffe mens de suser
gjennom det belgiske og franske landskapet og
betrakte bilene på motorveien som snegler seg av
gårde i 120 kilometer i timen».
bompenger. ViaMichelin beregner
normal kjøring med utgangspunkt
i lokale fartsgrenser. I praksis vil
rushtid og andre trafikale forhold
øke kjøretiden betydelig. Skyhøye

Togpassasjerene på verdens raskeste høyhastighetstog kan nyte
en varm kopp kaffe mens de suser
gjennom det belgiske og franske
landskapet og betrakte bilene på

motorveien ved siden av som «snegler» seg av gårde i bare120 kilometer i timen.
Reddet persontoget
– Høyhastighetstogene har uten
tvil reddet persontoget som langdistanse transportmiddel, sier
direktøren for høyhastighetsavdelingen i Den internasjonale
jernbaneunion, Ignacio Barron.
Uten høyhastighetstoget ville i
dag konkurransedyktig togtrafikk i hovedsak vært knyttet til
godstrafikk, og nærtrafikk med
stort innslag av pendlere.
Jeg møter den spanske togveteranen sammen med norske Margrethe Sagevik som er knyttet til
Den Internasjonale Jernbaneunionen som seniorrådgiver for bærekraftig utvikling og transport.
FOLKEVETT nr. 1 • 2009
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Hjelp oss å bli ﬂere
Det er våre medlemmer som utgjør vår gjennomslagskraft. Jo ﬂere medlemmer
Framtiden i våre hender har – jo sterkere stemme får vi i samfunnet. Vi trenger
din hjelp til å bli enda ﬂere! Her ser du tre måter du kan hjelpe oss til å bli ﬂere på.

Flere i husstanden?
Som betalende medlem kan du gratis registrere så mange personer du vil fra
din husstand. Vi er glade for å få ﬂere medlemmer. Dersom et husstandmedlem
ﬂytter ut, kan vedkommende få et års gratis abonnement på Folkevett.

IKKE TOG: Høyhastighetstogene vil prege samfunnsutviklingen i hele
Europa og andre land som velger å investere massivt i den nye togteknologien, mener Ignacio Barron, direktør i Verdens jernbaneunion i Paris
med ansvar for lyntog. På bildet er han sammen med norske Margrete
Sagevik som er seniorrådgiver om miljø og bærekraftig utvikling.

RASKEST PÅ SKINNER: Det tyske høyhastighetstoget IEC på perrongen
i Frankfurt klar for avreise til Paris. På fransk side er maksfarten omkring
320 kilometer. Det er til nå den høyeste hastigheten for tog i ordinær
kommersiell drift.

Gi bort et medlemskap

Noen dager før mitt besøk var
hun vertskap for den norske samferdselsministeren og følge hennes
på studiereise for å se nærmere på
høyhastighetstogløsninger. Etter
mer enn 25 år med høyhastighetserfaringer i Europa og 40 år internasjonalt har interessen også nådd
norske breddegrader. 2009 ligger
an til å bli året da spørsmålet om
norske høyhastighetstog for alvor
kom på den politiske dagsorden.

høyhastighetstog krever 23 euro
subsidier per 1000 passasjerkilometer. Flyet krever 52 euro, mens
bilen kommer dårligst ut med 76
euro per 1000 passasjerkilometer. – Det er nødvendig å bake inn
kostnadsfaktorer som miljøbelastning, ulykker og personskader.
Gjør man det kommer høyhastig-

Verv medlemmer

Tog for et nytt århundre
– Høyhastighetstog er ikke tog i
den forstand vi kjenner det fra det
tjuende århundre. Det er en helt
ny form for skinnegående persontransport som kommer til å få en
like grunnleggende betydning for
samfunnsutviklingen som lanseringen av jernbanen gjorde det for
omkring 150 år siden., tror jernbaneeksperten ved i Paris.
Høyhastighet er et komplett
konsept, en pakkeløsning hvor
alle de sentrale elementene må
være tilstede for at vi kan snakke
om ekte høyhastighetsjernbane. I
Den internasjonale jernbaneunionen definerer man den nedre fartsgrense for høyhastighetstog til
250 kilometer. Det vil si at ingen
norske tog faller inn i kategorien
ekte høyhastighet, heller ikke flytoget som på det hurtigste skraper
over 200 kilometer i timen.
Husk at høyhastighetstog er
altså langt mer enn selve kjørefarten. Det må eksistere en helt
skreddersydd infrastruktur rundt
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hele reisen. Dersom avgang- og
ankomsstasjonene ligger usentralt til, dersom frekvensen er for
lav, med andre ord dersom det finnes enkelte flaskehalser knyttet til
høyhastighetsreisen som vesentlig
øker den totale transporttiden for
passasjerene – så kan vi ikke lenger snakke om et genuint høyhas-

«En motorvei trenger omkring 3 ganger mer areal
enn en jernbanetrase. I tillegg kan banen
transportere et langt høyere antall personer per time
enn en firefelts motorvei makter».
tighetskonsept, sier Barron. Han
utdyper: – Det hjelper ikke passasjerene aldri så mye om toget
går i 350 kilometer i timen, dersom stasjonen ligger i utkanten
av byen, dersom du må bruke en
halvtime i billettkø og kanskje
vente like lenge på ledig taxi. Det
var for eksempel derfor ankomstog avgangstasjonen for høyhastighetstoget fra Brussel/Paris og til
London ble flytet fra Waterloo til
St. Pancras. Sistnevnte ligger mer
sentralt og bruk av denne stasjonen vil redusere samlet transporttid for de aller fleste av brukerne.
Mest miljøvennlig
Høyhastighetstog blir beskyldt for
å kreve betydelige subsidier, langt
utover det som gjelder for mange
andre transportmidler. Det tilbakeviser Barron på det sterkeste. Et

hetstoget meget gunstig ut, hevder Barron. En motorvei trenger
omkring tre ganger mer areal enn
en jernbanetrase. I tillegg kan
banen transportere et langt høyere antall personer per time enn en
firefelts motorvei makter.
Husk også på et annet viktig
poeng, framholder høyhastighetsdirektøren videre: verken fly eller
buss er i stand til å strukturere et
samfunn. En flyrute eller en bussrute kan tas ut over natten, tog og
metro er der hele tiden og vil bidra
til å prege samfunnsutviklingen
og regional utvikling på en helt
annen måte. Endret mobilitet kan
forandre livsstil, det påvirker verdien av eiendom og skaper et nytt
samfunn,.
Bør Norge bygge høyhastighetsbane? Barron velger ikke å svare
direkte, men han sier: – Det er opp

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

til hvert enkelt land å velge løsninger. Men moderne tog går ikke i
120 kilometer i timen, de går i 300
til 400 kilometer i timen. Spørsmålet er like mye hva slags samfunn politikerne i et land ønsker
å skape. Moderne jernbane og
høyhastighetstog har vist seg å ha
en unik, positivt strukturerende
egenskap. Nesten ingen tingen
annet er i stand til varig å forme
samfunn og levemåte som effektive skinnegående transportmidler, sier Ingacio Barron til slutt.
Et nødvendig etterord:
Novembermørket er i ferd å innta
de ettermiddagstravle gatene i
den franske hovedstaden. Jeg er
ferdig med dagens møte i UIC og
har søkt tilflukt i en rustikk kafe
ved langs endeløse Boulevard
Saint Germain. Det blir den norske lavpriskongen Bjørn Kjos som
får frakte meg hjem. Jeg venter på
avreise med Norwegians kveldsavgang fra Orly klokken 20.15.
Fortsatt er Europas langsomme
og kostbare tog helt utelukket som
transport hjem til Norge. Flyet tar
i underkant av 2 timer og koster
mindre enn 400 kroner for den
billigste billetten. Toget tar i overkant av et døgn og koster omtrent
ti ganger så mye. Så langt har vi
kommet på vår ferd mot en grønn
og annerledes verden.
u

Kjenner du ﬂere som er opptatt av miljø og rettferdig fordeling? Spør dem om
de vil bli medlem i Framtiden i våre hender. Som takk for innsatsen kan du velge
blant våre ﬂotte vervepremier. Bruk kupongen nedenfor, eller verveskjema på
www.framtiden.no
Vervepremie
poeng
Kajakk, Hasle explorer
33
Helsport lavvo, 8-10 pers.
23
Helsport sovepose (Glitterheim)
4
Boka “Klima. Hva skjer?”
3
Helsport lakenpose
2
Klimadok. DVD, The 11th Hour
1
En norgesbillett (alle kinoer i landet) 1

Medlemstype

Flere vervepremier på framtiden.no

Husstandsmedlem

intropris

ordinær

poeng

Givermedlem

500,-

500,-

4

Ordinær medlem

245,-

395,-

2

Studentmedlem

100,-

190,-

1

Lavinntektsmedlem

100,-

190,-

1

Abonn. Folkevett

185,-

275,-

1

0,-

0,-

0,5

Gjelder ut 2009

FØDSELSDATO

NAVN

Husstandsmedlemmer
jeg vil melde inn gratis:

ANTALL

medlemskap kr 200 for ett, kr 400 for tre.

Jeg bestiller gavekort på:

abonnement Folkevett kr 150 for ett, kr 300 for tre.

PREMIEØNSKE

Jeg har vervet:
NYE MEDLEMMER
NAVN

Jeg sparer vervepoeng
ADRESSE

MEDLEMSTYPE

FØDSELSDATO
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E-POST

ADRESSE

FØDSELSDATO

TELEFON

Framtiden i våre hender
Svarsending 0328
0090 OSLO

stifinner

stifinner

tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

«En jente med blå topplue og rosa tyggegummiboble ut av
munnen kommer gående. Mannen ser henne gjennom fuktige
brilleglass. – Jeg elsker at det snør jeg, sier jenta til ham.»

I rottefella

FØRSTE AKT En stue i et rekkehus. Til venstre en bokhylle og en
peis med brennende bjerkekubber,
til høyre et vindu med sprosser. I
en blå stressless sitter det en mann.
Han blar i bøker. Ved siden av ham
står det et glass Carrascal 2005.
Mannen sitter oppslukt av
bøkene, men skotter stadig ut av
vinduet. Kan det ha vært et fnugg
han så under utelampen?
Han trøster seg med bokhyllen
når det er mørkt og bart ute. I den
er det tett med snø. Han finner
fram Vincent van Goghs brev til
broren Theo. I et av brevene skriver
maleren:
«Å, mens jeg var syk, falt det
sne, fuktig og smeltende, jeg sto
opp om natten for å se på landskapet. Aldri, aldri har naturen
forekommet meg så bevegende, så
følelsesfull».
(Værrapport: Et nedbørsområde passerer Agder og beveger
seg nordover. Vått i Kristiansand.
Hvitt i Vennesla.)
Mannen i stolen trives med
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månedene uten grønt, uten lukt
av jord, uten glitter i åpent vann.
Han elsker snø, men snakker sjelden om det. Det er noe suspekt i
det å være eldre enn ni år og trives
i snø. Han lengter etter den underlige frihetsfølelsen som oppstår
av ski i fart. Det går en frydefull
iling gjennom kroppen hans når
det suser rundt ørene. Med ski
på bena overvinner mennesket
sin treghet. Han mener at snøvær
nesten alltid er av det gode: Når
skogen ligger bar i frostsesongen,
når skiløypene er harde og slitte,
og når friske vindkast har dekorert løypene med bark og barnåler.
Det er kanskje bare når han planlegger en lang søndagstur i faste,
raske løyper at et kraftig snøvær
blir til bry.
Igjen går han til bokhyllen.
Han trekker ut en bok om Theodor Kittelsen og blar seg fram til
maleriet «Det sner og det sner«:
Filler og fjon faller ned over en
hvit skog. En tiur sitter i toppen
av et grantre. Det farer et streif av

tristhet gjennom mannen. Det er
blitt mindre snø og færre tiurer
siden Kittelsen malte dette bildet
for hundre år siden.
Svenske Yngve Ryds «Snö –
en renskötare berättar» er hans
fineste snøbok. En gammel reingjeter fra Jokkmokk i Norrbotten
har hjulpet Ryd med å beskrive
over tre hundre samiske ord og
uttrykk om snø og is. Bak ordrikdommen ligger flere hundre år
med studier av frossen nedbør,
studier av tykkelse, smelting,
konsistens, bæreevne, skiføre og
snøens bevegelser i vind. En nødvendig kunnskap for å overleve på
jordklodens hvite topp. Mannen
ved bokhyllen tenker: Mister vi
snøen blir vi fattigere.
(Værrapport: Nå snør det i
Østfold og Telemark. På fjorden
er sikten dårlig.)
Fra stolen ser han fortsatt ikke
tegn til virrende, hvitt liv under
utelampen. Han lurer på hva det er
som kjennetegner mennesker som
er glad i snø? Er de trege, sindige

– kanskje fredelige? Fins det temperamenter som hører sammen
med bestemte elementer? Han har
lest at Adolf Hitler hatet snø. Det
døde, kalde elementet var diktatorens natur fremmed. Synet av snø
ergret ham nesten alltid. Det var
ilden som var hans element, den
opphisset ham.
Vår mann kikker ut av sprossevinduet og tenker tilbake på barndommen i Oslo. Den gang kloden
var drøyt tre milliarder mennesker lettere enn nå. Det var byens
snøvær han først ble kjent med.
Svermende snø gjennom gatene.
For Tarjei Vesaas var snø og granskog heimsleg. For mannen i stresslessen er snø og asfalt heimsleg.
Han kunne våkne om morgenen
og høre skipenes tåkelur på fjorden. Ulingen betydde enten tett
tåke eller tett snøvær. Var det snø,
kunne han høre det på gatelydene.
Lyden fra biler og Oslo Sporveiers
elektriske trolleybusser utenfor
soverommet hadde fått en dyne
rundt seg. Nå visste han frydefullt

at snø falt over byen – og han slet
seg med uvanlig letthet løs fra sitt
krøllete laken.
Dag Solstad lengter etter snø,
lengter etter at snø igjen skal lave
ned over Oslo. Han er redd for at
snøen skal bli borte for godt fra
hovedstaden. «Den første dagen
det snødde pleide jeg å finne et
påskudd for å skynde meg ut. Gå
i gatene. Gate opp og gate ned, i
snøvær. Da er jeg inne i noe. Jeg
værer. Jeg lukter, men vet ikke helt
hva det er jeg lukter. Jeg puster.
Snuser. Ser.»
Det er kanskje følelsen av å være
inne i noe større som er årsaken til
at mannen som stadig snur hodet
mot vinduet, er så fascinert av tett
snøvær. De er gode de stundene
i livet når jeg opplever å være ett
med noe større, tenker han, i beste
fall ett med selve universet. Kanskje det er en lengsel tilbake til de
ni månedene i mors liv, tilbake til
lunkent fostervann. For en opplevelse det må ha vært. For en opplevelse det må ha vært å ligge i mors

«Det er kanskje følelsen av å være inne i noe større som er
årsaken til at mannen som stadig snur hodet mot vinduet,
er så fascinert av tett snøvær.»
mage da hun danset på ski ned en
svingete, bratt bakke.
(Værrapport: Nå siger snøværet
inn over sørlige del av Akershus og
tar fatt på arbeidet med å dekke
tiur og tranebær, tyttebærlyng og
trikkeskinner, tyggegummi og
sigarettsneiper).
ANDRE AKT En gangvei langs
røde rekkehus. Til venstre kryper
Dagsrevyens Einar Lunde ut av
stuevinduer. Til høyre en rekke
med nakne ospetrær. På gangveiens asfalt står en mann med
ansiktet rettet oppover. Han har
tøfler og inneklær på seg.
Mannen gaper. Innimellom
gjør han noen raske trippende
bevegelser i et forsøk på å fange

det hvite underet i ankomststunden. Hendene har han i lommen
for å redde dem fra kulden. Han
er i femtiårene, men ikke akkurat
nå.
En jente med blå topplue og
rosa tyggegummiboble ut av munnen kommer gående. Mannen ser
henne gjennom fuktige brilleglass. – Jeg elsker at det snør jeg,
sier jenta til ham.
De to barna gleder seg over
muohtatjalme, samenes ord for
enkelte fnugg som snart etterfølges av tett snøvær. Om få minutter
ryker det, og fyker det, over hustakene.

henger det hageredskap. På gulvet står en plastpose med tomme
flasker, en sekk med solsikkefrø
(til fuglene), en sekk med poteter
(pimpernell), et spann med beis
(engelsk rød) og en overfylt skohylle.
La oss se hva som skjer i boden:
Vår mann smører et tynt lag med
Blå ekstra på sine grønne Fischerski. Deretter gnir han voksen ut
med kork. Tre slike lag påfører han
skiene. Han misliker glipptak.
Etterpå går han inn på kjøkkenet, fjerner skismøring fra hendene med billig olivenolje – og
stiller vekkerklokken på 0630. I
boden står rottefella og venter.

TREDJE AKT En utebod. I taket
lyser en sparepære. På veggene
FOLKEVETT nr. 1 • 2009
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Skitne penger
For professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, henger klimakrisen sammen
med kapitalismen. Og det hjelper ikke å forsøke å spe ut blåfargen med
litt grønt. Det blir fremdeles skittent.
tekst Joakim Hammerlin

Arne Johan Vetlesen

(foto:arne storrønningen)

Selv om Arne Johan Vetlesen har
akademisk pondus til å gi ut bøker
på Cambridge University Press,
støver han ikke ned på et kontor
på Blindern. Tvert imot bestreber
han seg på å være en public intellectual, og i løpet av de siste årene
har han fôret avisene med kronikker om det han beskriver som vår
tids viktigste politiske spørsmål:
Klimakrisen. En av disse kronikkene inneholdt en setning som
skulle spire til en bok: ”Den som
snakker om klimakrisen, kan ikke
tie om kapitalismen”. Gyldendal
fikk tenning og høsten 2008
utkom Nytt klima – Miljøkrisen
i samfunnskritisk lys, dedisert
til ”varsleren” Erik Dammann.
Ambisjonen med boken: Å tilføre
klimadebatten systemkritikk.
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Grønn New Deal
Jeg forsøker å etablere en motpol.
Er det ikke tegn til at det økonomiske systemet omsider har
begynt å forstå alvoret i klimakrisen? FN lanserte nylig ideen
om en grønn New Deal for å få
verdensøkonomien på fote igjen,
og initiativet har blitt omfavnet av
både USAs neste president Obama
og vår egen miljøvernminister Solheim. Er det bare tomprat?
– Jeg er selvfølgelig tilhenger
av en grønn New Deal, innleder
Vetlesen:
– Samtidig mener jeg at entusiasmen rundt den nye ”grønne”
kapitalismen er overdreven. Ny
og grønnere teknologi er en overfladisk, utvendig og instrumentell
måte å tro seg å kunne løse krisen
på, og den er ikke i nærheten av å
rokke ved det som beveger oss i gal
retning: Forbruksveksten.
– Men man må vel skille mellom
ulike former for forbruk? Noe belaster økologien mer enn annet.
– Undersøkelser viser at den
globale forbruksveksten spiser opp
de grønne gevinstene som kom-

mer fra teknologiske nyvinninger. Selv om nye biler forurenser
mindre enn eldre stiger de totale
utslippene fordi antallet biler på
veien øker. Jeg tror derfor ikke på
tanken om at det bare dreier seg
om produsere smartere. Vi må
også produsere mindre.
Kjøp mindre
Men hva er alternativet? Vetlesen
starter med å feie kapitalismens
ideologiske motpol av banen. De
sosialistiske og kommunistiske
forsøkene på samfunnsbygging
har hatt en enda dårligere miljøprofil. Deretter avfeier han tanken
om å skru samfunnsklokken tilbake:
– Utfordringen er knyttet til å
finne et system som er innenfor
vår kultur og verdier. Det handler
om å gå fra forbruksvekst til forbruksnedgang. Kjøp mindre! Helt
på linje med Dammann, altså.
– Men forbruket går fremdeles
bare en vei: Opp. Hvilke muligheter
har vi til å snu denne utviklingen?
– Her er det flere mulige innganger. Moderne lykkeforskning
viser for eksempel at forbruksveksten ikke har resultert i økt lykkeopplevelse, men snarere i mer
utilfredshet. Noen hevder derfor
at vi har kommet til et materielt
metningspunkt og at vi er psykologisk rede til å snu.
– Du sier noen. Ikke du, med andre
ord?
– Nei, jeg er nok mer på linje

med Steinar Lem og hans syn på
at vi trenger en form for ondartet
miljøkatastrofe her hjemme for
å få til en endring. Fremdeles er
følgene av klimaendringene for
abstrakte for Ola og Kari.
En holistisk miljøetikk
Vi er inne ved kjernen. Hvorfor
vekker ikke hensynet til våre
etterkommere en resolutt handlingsvilje til å stagge klimakrisen?
Vetlesen, som har kollektiv ondskap som et av sine faglige spesialfelt, forklarer det som et utslag av
at vi er nærhetsetikere: – Hensynet
til våre etterkommere eller til folk
som ikke befinner seg i vår umiddelbare nærhet ansporer ikke til så
fundamentale handlingsendringer som det her vil være snakk om.
Ifølge Vetlesen legger dette grunnleggende føringer for hvordan vi
bør forholde oss til klimakrisen.
Det blir for abstrakt å fokusere
på at andre vil bli skadelidende
i fremtiden hvis vi ødelegger og
forbruker mer her og nå. For å ta
tak i disse problemene må det vi
ødelegger, naturen, tilskrives en
verdi i seg selv:
– Vi må utvikle en holistisk miljøetikk som ser relasjonen mellom
mennesket og alt annet levende
som et gjensidig avhengighetsforhold. Vi er prisgitt denne ene planeten og dens begrensede ressurser.
Derfor handler det om å se naturens skjørhet overfor oss og vår
egen skjørhet vis-à-vis naturen.

Illustrasjon: Istockphoto.com

– Vi har et økonomisk system der vekst og profitt er iboende målsettinger. Dette fører
til et systematisk overforbruk av
naturkapitalen og store miljø- og
naturødeleggelser.
– Kapitalistisk økonomi er ikke
forenelig med en økologisk beboelig og intakt klode, sier Vetlesen.

Treåringen og treet
Men er ikke tanken om en holistisk miljøetikk vel ambisiøs med
tanke på at vi ikke engang klarer
å bygge opp tilstrekkelig ansvarsfølelse til å ville overlevere en
noenlunde intakt klode til våre
etterkommere?
– I boken skriver jeg om sønnen
min på tre år som vinker farvel til
et tre. Han vil bli lei seg hvis han
kom tilbake til treet og så at det
hadde blitt hugget ned. I våre øyne
er dette barnslig, men det forteller
noe essensielt: Vi har en mottakelighet til å berøres av at naturen
ødelegges, men går gjennom en

kulturell avlæringsprosess fordi
naturen har blitt til noe utsidig, en
ressurs for menneskelig velstand.
Ifølge Vetlesen er dette vesentlig
for å forstå bakgrunnen for ødeleggelsen av naturen og miljøet:
– Bak klimakrisen ligger det en
dypere samfunns- og kulturkrise
der vi har fremmedgjort oss fra
naturen ved å betrakte den som
noe ytre og forskjellig fra oss selv.
20 år for sent
Men vi står ikke bare i fare for å
miste naturen i metaforisk forstand. Klimaødeleggelsene har
ført kloden mot stupet, og selv

med en massiv innsats er Vetlesen redd vi vil være for sent ute.
Han sikter til de selvforsterkende
klimaeffektene som kan slå inn
som følge av den globale oppvarmingen. Tining av permafrost og
frigjøring av metan - en drivhusgass som er 20 ganger sterkere enn
CO2 .
– Hvis vi hadde satt inn støtet under den forrige miljøbølgen for 20 år siden kunne mye
ha vært annerledes. Blant annet
ville mye av den regnskogen som
har forsvunnet siden da ha vært
intakt. Betydningen av dette skal
ikke underslås. Vi skulle ha gjort

noe for lengst. Konsekvensene av
denne unnlatelsen kommer vi
ikke utenom.
– Hva hvis det er for sent? Har det
da noen hensikt å endre livsstil?
– Ja. Uavhengig av om det er for
sent eller ei vil det å gjøre det som
er rett ha en egenverdi på individnivå. Selv om det ikke er et stort
bidrag for å redde miljøet, har det
en egenverdi for meg å slutte å fly,
for eksempel. Det har en egenverdi
i kraft av å være riktigere enn alternativet. Det skal man ikke undervurdere betydningen av.
u
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replikk
Av Trond Wormstrand
Framtiden i våre hender

Bli med til København!
Får vi en klimaavtale i desember
som avverger en katastrofal
oppvarming av kloden?
Bli med å fylle en ferge!
På turen blir det foredrag,
middag og underholdning av
deLillos, og ﬂere andre kjente
artister.
I Danmarks hovedstad skal vi
vise styrken bak kravet om en
modig klimapolitikk.

Illustrasjon: Istockphoto.com

Se: www.klimaseilas.no

Redder teknologien oss?
hevder? Neppe alene. Teknologioptimismen bør møtes med en god porsjon skepsis.

2. En ensidig tro på teknologien overser
andre virkemidler.
Teknologitroen dytter ansvaret for klimaet over
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på ingeniører og offentlige og private investorer.
Ingen norske politikere har til nå vist interesse
for å dra velgerne med på en dugnad, bortsett
fra oppfordringer om å holde forbruket oppe i
en krisetid. Vi har ingen Yes-we-can-politikere.
En potensielt mektig endringskraft, folk flest,
blir dermed liggende brakk.
3. Teknologismens herredømme hemmer
verdiendringer.
Miljøkrisen skyldes ikke mangel på tekniske
virkemidler, men en mekanisk, teknologisk
forestilling om at naturen kan og må manipuleres etter menneskets behov. Vårt materielle begjær ligger bak krisen. Vi trenger større
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Kreta
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Tunisia
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Mallorca
t/r
Sharm el Sheikh t/r
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Framtiden i våre hender
vil ha forandring til
beste for miljøet,
verdens fattige
og våre etterkommere.

Vil teknologien redde oss fra klimakatastrofen, slik politikere og næringslivsledere ofte og gjerne

1. Markedets evne til å ta i bruk ny, grønn
teknologi er mangelfull.
Det klarer ikke hurtig nok å utvikle og ta i bruk
ny teknologi der det er mest behov – i energi- og
transportsektoren. Klimavennlig teknologi er
ofte dyrere enn den fossile. Markedet preges av
kortsiktighet og uforutsigbarhet. En høy oljepris gjør det lønnsomt å utvinne skitten olje
fra oljesand. En lav oljepris, som nå, gjør en
overgang til mindre miljøskadelige løsninger
tyngre.

God reise!

ydmykhet overfor naturen og mer solidaritet
overfor kommende generasjoner. Teknologismen bidrar ikke til det. ”Vi kan ikke løse et
problem med den samme tenkemåten som har
skapt problemet”, sa Albert Einstein.
Å forhindre miljøkatastrofer er først og
fremst en politisk lederoppgave: Det trengs en
politikk som sikrer at markedet tar i bruk ny
teknologi, det trengs en vilje til å lede velgerne
– og ikke minst en forståelse for at økonomien
må innordne seg naturens grenser.

Med 24.000 støttespillere
i ryggen har vi tyngde,
med ﬂere medlemmer
blir vi enda sterkere.

.

Meld deg inn på www.framtiden.no,
eller send SMS til 1933, skriv; framtiden
(Kr. 200, giro sendes)

.no
* Pris for klimabillett fra mittklima.no Vei opp for dine
klimagassutslipp og bidra til overgangen til fornybar energi.
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Norwatch
Norwatch
mer enn tusen ord

Norsk våpensmie har hatt en eksplosiv
vekst i 2009. I fjor økte våpeneksporten
med hele 44,5 prosent til 3,1 milliarder
kroner. Eksporten til USA er nesten
doblet på ett år, og står alene for så å si
hele økningen. Norwatch har fulgt
utviklingen av norsk våpeneksport i
mange år, og aldri er det blitt eksportert
flere norskproduserte våpen.
tekst pia A. gaarder

Norge har knapt 0,7 promille av verdens befolkning, men
befinner seg likevel blant de 20 største våpeneksportørene i verden. Store deler av norsk våpeneksport går til
NATO-land, og da spesielt til USA. Norske våpenprodusenter solgte nemlig for ikke mindre enn 1.739 millioner
kroner til USA i 2009. Det er 85,6 prosent mer enn året
før og representerer 98,2 prosent av eksportveksten.

Marokkos bruk av VestSaharas ressurser er ren
plyndring.

Norge eksporterer aller mest av det som heter
«Deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere o.l».
Norge eksporterte i fjor for 1.930,7 millioner kroner
av disse våpentypene.
Mye av eksportøkningen skyldes Kongsberg Gruppens store rammeavtale med USA om levering av våpenstyringssystemet RWS Protector til en verdi av åtte
milliarder kroner over en femårsperiode. Protectorsystemet er blitt solgt til en rekke land verden over,
og skal beskytte soldatene som kan anvende våpenet
fra en skjermet posisjon inne i kjøretøyet. Men det
øker også treffsikkerheten betraktelig. Ifølge Teknisk
Ukeblad så dreper det norske våpenet best. Det amerikanske forsvaret skryter av at Kongsbergsystemet
både gir økt overlevelse for brukerne og økt sannsynlighet for treff med første skudd.
Norge forbyr eksport til områder hvor det er krig
eller mulig konflikt. Men denne begrensningen på

Prispresset betyr hardere
vilkår for arbeiderne.
(Foto: ILO/ M. Crozet)

(Foto: rws protector )

Eksplosiv vekst i norsk våpeneksport

våpeneksporten gjelder ikke eksport til NATO-land.
Det er derfor ikke noe hinder for at norskproduserte
våpen i praksis blir anvendt i en rekke væpnede konflikter verden over.

Lorentzen har snart lagt både
indianerkonflikten og Aracruz
bak seg. (Foto: Kristin Fagerlid)

Hemmelig,
ulovlig oppdrag

Kina på toppen
av klesberget

Aracruz-salg
med rabatt

I all hemmelighet har et gigantisk
norsk forskningsskip reist til kysten
av okkuperte Vest-Sahara. Det norske
selskapet Fugro-Geoteam begynte
i midten av januar et kontroversielt
oppdrag for marokkanske myndigheter om å lete etter olje. Det er i strid
med FNs og den norske Regjeringens
råd.
I 2005 kastet Oljefondet ut KerrMcGee fra sin portefølje på grunn av
oljeaktivitet i Vest-Sahara, og kalte
engasjementet for et «svært alvorlig brudd på grunnleggende etiske
normer». Det har ikke hindret FugroGeoteam fra å innlede oljeleting i
nøyaktig den samme oljeblokken
som Kerr-McGee arbeidet i.

Klesimporten til Norge økte i fjor med
7,4 prosent til 14,3 milliarder kroner.
Mens 30,6 prosent av klærne i 2003
var produsert i Kina, kommer nå 42,4
prosent fra kinesiske fabrikker. Kinas
andel av den totale klesimporten var i
2008 på seks milliarder kroner.
Tyrkia er nummer to på listen over
land som produserer klær for det norske
markedet. 8,1 prosent av klesimporten
kom i 2008 fra tyrkiske fabrikker.
Finanskrisen gjør at fabrikkene i
lavkostland presses enda sterkere på
pris. De vestlige importørene krever
mer anstendige arbeidsforhold, men
vil ikke betale for dette i form av høyere innkjøpspris.

Den brasilianske kjøperen av Aracruz
får celluloseselskapet med rabatt.
Erling Lorentzen solgte seg ut av
Aracruz i august i fjor like før både
finanskrisen og avsløringen om at
Aracruz hadde tapt to milliarder dollar på spekulasjoner.
Prisen på 9 milliarder kroner hvorav Lorentzen skulle få fire milliarder, er nå blitt redusert med rundt en
milliard. I tillegg skal utbetalingene
skje over tre år, noe som i praksis reduserer prisen ytterligere.
– Det har vært noen lange og
vanskelige forhandlinger, og vi er alle
glade for at saken nå er løst, sier Haakon Lorentzen til Aftenposten.

38 FOLKEVETT

nr. 1 • 2009

For mange båtbyggere sverger
fortsatt til naturteak fra
Burma. (Foto: Ulvar Arnkværn)

Mindre Burmaimport	
Norge importerer stadig mindre
klær og teak fra militærdiktaturet
i Burma. Klesimporten er på ett år
blitt dramatisk redusert med 54,1
prosent – fra 2,4 millioner i 2007 til
1,1 millioner i 2009.
Verdien av det tropiske tømmeret
som ble importert fra Burma, viser
imidlertid en markant verdiøkning fra
4,4 millioner i 2007 til 7,2 millioner.
Til tross for at militærjuntaen fikk
mer penger i kassen, kom det likevel
mindre tropisk tømmer fra Burma til
Norge i fjor. I 2009 ble det nemlig
importert 124,2 tonn. Det er en nedgang på 17,4 prosent.
Les mer på : www.norwatch.no

Verdens sosiale forum
Urfolk demonstrerer på den første dagen av Verdens sosiale forum ved
munningen av elven Amazon i Belem. Verdens sosiale forum samler
årlig organisasjoner og grasrotbevegelser fra hele verden for å diskutere
tema som globalisering, urfolks rettigheter og miljø.
Foto: Paulo Santos / Reuters
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