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Det er Maldivene og øyene i den varme delen av Stillehavet
nordmenn flest drømmer om når de blir bedt om oppgi sitt drømmedestinasjon. Landskapet om omgivelsene på reisemålene gir
nordmenn sterke paradisassosiasjoner, viser reiselivsundersøkelser.
Men paradiset er truet. De små øystatene og øyene rundt omkring
på kloden sårbare for klimaendringer og stigende havvann. Det er
her virkningene av den globale oppvarmingen først vil bli synlige.
Men hvordan opplever øyboerne selv sin egen situasjon?
Den danske frilansjournalisten Henrik Byrn har besøkt Cookøyene, en øygruppe i Stillehavet som strekker seg over et område
på størrelse med Europa. Øygruppen ble en selvstendig stat så
sent som i 1965 står i første rekke for å bidra i kampen mot global
oppvarming. Du kan lese reportasjen til Byrn i denne utgaven av
Folkevett.
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Kravene mot stater som ikke
oppfyller Kytoto-avtalen kan
komme opp i milliarder av
kroner.

Befolkningen og politikerne på Cook-øyene og i mange andre små
øystater ser ikke med blide øyne på de store landenes treghet med
å sette i verk effektive tiltak mot klimakrisen. Den juridiske rådgiveren til utenriksdepartementet på Cook-øyene, Myra Moeka,
utelukker ikke en serie med rettsaker, dersom ikke USA, Kina, India
og EU-landene endrer livsstil og/eller holdning. Kravet om erstatninger vil bli drøftet på det neste regionale møte i Pacific Islands
Forum opplyser den juridiske rådgiveren og føyer til at mange små
øystater vil gå sammen i en felles front for å styrke posisjonene
sine i eventuelle framtidige rettssaker. Kravene kan komme opp
i milliarder av kroner og vil bli begrunnet i statenes manglende
oppfyllelse av Kyoto-protokollen.
Det ikke bare et område med en unik kultur og natur som vil gå
til grunne. Når havvannet feier over de lavtliggende øyene og atollene på kloden er det et varsel om en varmekatastrofe som i neste
omgang også vil ramme alle andre.
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Kommentar

Hvorfor la noen titusen elbilentusiaster få lov til å kjøre rundt som
levende reklameskilt for ny bilteknologi?
Da var skroting et bedre alternativ,
syntes Ford.

Arne Storrønningen
Ansvarlig Redaktør

De udødelige ved Genèvesjøen
Trodde du at den
internasjonale
bilindustrien er
i ferd med å bli
grønn? På
verdens største
bilutstilling i
Genève er
fortsatt bensin
og diesel kongene.

4 FOLKEVETT

nr. 2 • 2009

Det er en utbredt forestilling at
selskapene i den globale bilindustrien på eget initativ har kappkjørt om å være først med de mest
miljøvennlige løsningene. Slik er
det dessverre ikke. Utviklingen
foregår med små skritt og ofte
under press fra politikere og regjeringer Sett i forhold til de internasjonale bilgigantenes enorme
utviklingskapasitet og behovet
for hurtig utslippreduksjoner er
utviklingen av lavutslippkjøretøyene heller langsom.
Et spørsmål er hvor interessert
bilindustrien egentlig er i at bensin- og dieselbilene feies av banen
av mer framtidsrettet transport?
Bilindustrien snakker gjerne i
festtaleform om miljøvennlig
bilbruk, men de jobber ikke sjel-

Fra verdens tak

den bak kulissene for å utvanne
og forsinke miljølover og bestemmelser som kan true bransjenes
lange hegemoni.
I California, ett av områdene
i verden med størst biltetthet har
bilprodusentene gjennom godt
betalte lobbyister vist sitt sanne
ansikt. Da flere delstatspolitikere
på midten av 90-tallet foreslo at
et visst antall av bilene skulle
være nullutslippsbiler, kjøpte
Ford-konsernet den norske elbilprodusenten Think . Elbilene ble
leaset ut til miljøbevisste amerikanske kunder. At Ford valgte å
lease ut bilene og ikke selge de på
vanlig måte, viste seg å ha en klar
hensikt. Selskapet jobbet nemlig
samtidig for å hindre at loven ble
vedtatt. Så snart det ble klart at de

hadde lykkes i dette, begynte de
å tilbakekalle og knuse el-bilene.
Hvorfor la noen titusen elbilentusiaster få lov til å kjøre rundt som
levende reklameskilt for ny bilteknologi? Da var skroting et bedre
alternativ, syntes Ford.
Høsten 2008 underskrev Californias guvernør Arnold Schwarzenegger det banebrytende miljø
lovforslaget SB (Senate Bill) 375.
Den nye loven gir politikerne
muligheter til å stille nye utslippskrav til bilprodusentene. Sammenslutningen av amerikanske
bilprodusenter hørte med blant
de som lenge forsøkte å stikke
kjepper i hjulene til lovmakerne.
SB 375 blir av mange regnet som
en foregangslov i USA. Motstanden mot loven ble derfor gitt høy

prioritet av den amerikanske bilbransjen. Men i denne sammenhengen tapte de kampen mot
politikere og myndigheter.
På den 79. bilutstillingen i
Genève står blankpolerte biler og
stråler om kapp i det skarpe lyset
fra hundrevis av små og store lyskastere. Sju store utstillingshaller
er pakket med nyheter. CO2 har
blitt det nye trendordet. Nesten
alle de store produsentene kan
vise fram modeller med redusert
utslipp eller med drivstoffalternativer til bensin og diesel. Men hva
er da problemet?
Det er meningløst å hevde at
ikke bilene blir mer utslippsvennlige og mer energigjerrige. På
utstillingen i Genève florerer det
med bitte små og av til litt større
miljønyvinninger. Retningen
er klar. Men alle som har fulgt
klimapolitikken vet at bilindustrien ikke har hatt hastverk med
å utvikle teknologien som virkelig kan føre til at kjøretøyene med
tradisjonell forbrenningsmotor
kan parkeres for godt. Fortsatt
er bensin og diesel konger i den
internasjonale bilverdenen.
Historien om bilgigantenes
vei mot det økonomiske stupet,
handler om langvarig markedsmistilpasning og mangel på framtidsrettet tenkning. Hardest har
det gått utover den amerikanske
bilindustrien. Lenge fikk ”de tre
store ”,General Motors, Chrysler
og Ford knapt med seg at kravene
til bilene var i grunnleggende forandring. Det forsto derimot de
japanske konkurrentene som fikk
trenge dypt inn i det amerikanske
hjemmemarkedet..
I 79 år har bilbransjen samlet
seg i Genève. I nesten hele denne
perioden har bil vært den suverene transportformen selve symbolet på det tjuende århundres

velstandsutvikling. Slikt kan lede
til tro på kommersiell udødelighet og skape manglende evne til
omstilling og utvikling. ”Industriell autisme”, kaller den franske
storavisen Le Monde dette fenomenet for.
I stedet for aktivit utnytte
bransjens enorme potensial av
penger og utviklingsressurser til
å skape en ny generasjon nullutslippsbiler, har bilprodusentene
på overtid og under voldsomt
press, lansert interessante, men
små og bare supplerende grønne
løsninger.
Derfor er det et faktum at bilbruk slik vi er vant til, med lang
rekkevidde og enkel tilgang til
drivstoff fortsatt bare gjelder for
biler som kan bruke diesel eller
bensin. Tilgangen til etanol, biodiesel og biogass er begrenset.
Elbilene lider under begrenset
kjørelengde og lang ladetid. I
2012 lanseres de første plug-in
hybridbilene i Europa. Nok et
interessant skritt framover. Men
det er tre år til og fortsatt aner vi
knapt de ekte nullutslippsbilene
et sted framme i horisonten.
Bilindustrien har ikke kjent
sin tid og sine muligheter. Nå er
det trolig for sent. I løpet av et
halvt år har krisen rammet bilbransjen over hele verden. Mange
produsenter er avhengige av subsidier. Ekte nullutslippbiler vil
komme. Men det er sannsynlig
at den viktigste utviklingen vil
skje gjennom mindre og spesialiserte selskaper som vokser ut av
en vaklende hovedindustri. Når
stormen rundt bilindustrien har
lagt seg vil vi se en nytt og annerledes landskap. Forhåpentligvis
vil den ledes av menn og kvinner
som forstår at bensin- og dieselbilen hører hjemme på museum
og ikke på veiene.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Mye ut av lite
En franskmann skrev én gang at det finnes to
typer mennesker i denne verden; de som får
mye ut av lite, og de som får lite ut av mye.
Jeg bor i Nepal, som er midt oppe i sin verste strømkrise noensinne. Med seksten strømfrie timer hver dag er landet blant
verdens energifattigste. Strømmeldingen i avisen gir timeplanen for strømbrudd i uken som kommer. Døgnet deles opp i
lyse og mørke bolker: Fire timer på, åtte timer av. I dette svært
hierarkiske og kastedominerte landet leverer energikrisen en
sjelden porsjon likestilling; uansett hvem du er går strømmen
klokken 20:00 på tirsdager. Ingen diskusjoner.
Landet ved randen av Himalaya besitter enorme naturressurser. Med verdens tredje største iskappe og hele seks
tusen elver burde det være en barnelek å produsere nok
strøm til tretti millioner innbyggere. Men vannkraft trenger
vann – og i år er det nettopp det som mangler.
Når vi i Norden snakker om klimaendringene, tenker vi på
den globale oppvarmingen. Polisen som smelter, tørke og
flom som rammer fattige land hyppigere og hardere enn før.
Men sesongrytmene slås også ut av verdens nye værorden.
Akkurat nå i Nepal er det fremdeles vinter – og langt kaldere
enn det skal være i midten av mars. Snøsmeltingen uteblir,
elvene er tørre. Befolkningen hutrer rundt gassovner og slumbål, og ber til gudene om vår og varme. Da vil elvene fylles
med nysmeltet brevann og turbinene i landets få kraftverk vil
igjen forsyne landet med en mer konstant strømtilførsel. Men
ingen vet når dette skal skje. Neste uke? Neste måned?
I mellomtiden må nepaleserne leve med to ganger fire
timers lyslommer i døgnet. De står opp når strømmen kobles
på. Koker vann, vasker klær, lager mat. Skrur på datamaskinen, sjekker mail, gjør lekser. Jobber. Himmel og jord settes i
bevegelse i fire kjappe timer, og stemningen er på alle måter
elektrisk, før mørket igjen albuer seg frem. Og nasjonen
klarer seg, om dog så vidt.
Vi nordmenn er rike på olje og gass, selve kilden til
klimaendringene som rammer land som Nepal i dag. Takket
være denne rikdommen har vi råd til å søke tilflukt i fjellhytter uten strøm for å slippe storbyens mas og fjas. Vi velger
stearinbelyst stillhet når den industrielle hverdag blir for mye.
Vi nyter godt av denne selvpålagte eksilen, vel vitende at vi
kan dra tilbake til lyset når vi selv velger det.
For Norge er Nepals mørkelagte skjebne et tankekors. Fra
kontoret mitt i Katmandu lurer jeg et øyeblikk på hvem som
får mest ut av det lille eller det mye de har, før strømmen går
og natten siger inn over dørstokken igjen.
* Laurie MacGregor er deltaker i en journalistutveksling mellom Nepal Forum of
Environmental Journalists og Framtiden i våre hender med støtte fra Fredskorpset.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge
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Norwatch

Okkupasjons-tomat ut
Grønnsaksdisken i Coop har lenge inneholdt
tomater som er merket med Marokko, men
dyrket i okkuperte Vest-Sahara.

Jeg vil heller se klimaforhandlingene i København
havarere, enn at vi får en avtale som baserer seg på
handel av klimakvoter som tillater at man fortsetter
med kullkraft.
Professor James Hansen ved NASAs Goddard Institute for Space Studies til Aftenposten.

Sterkere støtte for rovdyrene

Marokko satser på jordbruk og marokkansk innvandring for
å bosette de sørlige delene av det okkuperte landet, og selv
kongen sies å ha eierinteresser i tomatindustrien i området.
Etter at Norwatch begynte å grave i saken, har Coop
bestemt at de vil stanse importen. Heretter skal kundene ikke
lenger risikere å komme hjem med folkerettsstridige tomater.

32 prosent av befolkningen vil gi
rovdyrene i Norge et sterkere vern.
19 prosent vil svekke vernet og 45 prosent synes vernet bør være som
det er i dag, ifølge avisen Nationen. Til sammenligning ville 24 prosent
på samme tid i fjor at rovdyrene skulle ha et svekket vern. Det er de
under 30 år som ønsker sterkere vern for rovdyrene, og folk i Oslo er
mer rovdyrvennlige enn ellers i landet, ifølge Nationen.

En tomat er ikke bare en tomat. Den kan være del av en større
okkupasjonspolitikk. (Foto: Justworldphoto.org)

Nyoppdaget fjellmus
En ny art med fjellmus har trolig
blitt oppdaget i Peru. Den sjarmerende krabaten hører har ikke
fått et artsnavn enda, men hører
til slekten Akodon. Den er funnet
i fjellskog mellom 2880 og 4733
meter over havet, er 8.8 centimeter lang, og lever hovedsakelig
på innsekter og frø. Den har en
svært viktig rolle i økosystemet
den lever i, ifølge forskerne fra
Association of Andean Ecosystems i Peru.
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foto : lillian jonassen

(Foto: ECOAN)

Vekst truer kulturlandskap

En ny studie avslører at tørke i
forbindelse med klimaforandringer kan gjøre uopprettelig
skade på jungelen i Amazonas
og ikke minst skogens viktige
evne til å holde på karbon.
Jungelen i Amazonas bidrar til
å regulere det globale klimaet
og kan lagre enorme mengder
karbondioksid fra atmosfæren.
– Vår studie viser at Amazonas er
mer sårbar for tørke enn tidligere
antatt, forteller Sandy Andelmann fra Conservation International.

Klimaendringer fører til at det
gror bedre enn tidligere, og
viktige kulturlandskap kan gro
igjen eller bli utsatt for intensiv
jordbruksdrift ettersom en kan
dyrke i stadig høyereliggende
terreng, ifølge Direktoratet for
naturforvaltning. Flere truede arter er også avhengig av
at kulturmark og utmark er i
tradisjonell bruk. Forvaltningen
av områdene må derfor bli
tilpasset klimascenarioene.

Hvis klimaforandringene fører til mer
tørke i Amazonas kan det få globale
konsekvenser, ifølge en ny studie publisert i magasinet Science.
(Foto: Knut-Erik Helle)

Grønn teknologi gav rekordinntjening og mange arbeidsplasser i 2008.
Vindenergi er blant vinnerne.
(Foto: Knut-Erik Helle)

Oljefondet har gått på enorme
tap i 2008, men investeringene
i tobakk går likevel så det suser.
På ett år har tobakksinvesteringene økt med 24,6 prosent fra
11,4 til 14,2 milliarder kroner.
Aldri tidligere har tobakksinvesteringene vært høyere.
Tobakksaksjer regnes som
gull i krisetider av investeringsbransjen internasjonalt. Og Oljefondets forvaltere har således
sørget for ytterligere støtte til
tobakksindustriens storsatsning
i utviklingsland.

Prisfall på solcellepaneler gir nye muligheter for grønnere energi.

Rekordår for grønn
teknologi
Verden over hadde selskaper
innenfor grønne teknologier et
rekordår i inntjening i fjor. Inntektene økte med 40 milliarder
dollar i 2008, sammenlignet med
året før. Selskapene gav også
jobb til 600.000 i fjor. De grønne
selskapene driver med Sol- og
vindenergi, biodrivstoff, brenselceller, avanserte batterier, geotermisk energi med mer. Framtiden
ser lys ut for den grønne teknologien, gitt at selskapene overlever
finanskrisen, advarer rapporten
Clean Energy Trends 2009.

Tjener fett på tobakk

(Foto: Knut-Erik Helle)

Norwatch

Billigere solpaneler

At kulturlandskap holdes i hevd er
viktig for flere truede arter. Nå truer
klimaendringer med økt vekst framtiden
til områdene. (Foto: Espen Seierstad)

Økt produksjon av silikon
tilpasset solcellepaneler og nye
modeller som bruker mindre silikon bidrar til at prisen presses
ned, ifølge analysefirmaet New
Enery Finance. Til nå har høy
etterspørsel holdt prisene stabilt høyt, men nå kan prisene
falle så mye som 50 prosent.
Prisen har allerede falt med 30
prosent til 3 dollar per watt og
forventes å falle ytterligere 20
prosent i år.

foto : lillian jonassen

Nybadet og nyoppdaget peruiansk
fjellmus lar seg villig fotografere.

Kritisk tørke i Amazonas

foto : reuters

foto : reuters

Flere ønsker sterkere vern av rovdyrene i Norge. (Foto: Lillian Jonassen)

Verdens helseorganisasjon stempler
tobakksindustriens forretningsstrategi
for en dødbringende smittekilde.
(Foto: stock.xchng)

Norwatch

For å ramme militærjuntaen i Burma, er
det heretter forbudt å importere tømmer fra landet. (Foto: istockphoto)

Burma-teak forbudt
I det stille er de norske sanksjonene overfor Burma blitt skjerpet. Det er heretter forbudt å
importere tømmer direkte fra
militærdiktaturet.
Den norske regjeringen har i
en årrekke oppfordret næringslivet til frivillig å avstå fra å samhandle med Burma, men den
6. februar kom det på plass et
forbud mot import av tømmer,
edelstener og visse mineraler.
Forbudet er en tilpasning til EUs
politikk på området og er ment
å legge press på juntaen ved å
ramme en viktig inntektskilde.

Vinmonopolet forvirrer
Vinmonopolet importerer vin fra
Golanhøydene som ble okkupert
av Israel i 1967. Områdene er
egentlig syriske, og anerkjennes
ikke av norsk UD som israelske.
Nå har Vinmonopolet fjernet
henvisningen til Israel i vinlisten
og erstattet det med ”Øvrig
opprinnelse, Galilea”.
– Jeg vil ikke gå inn i
boikott-debatten. Men dette er
en israelsk vin, og hvis Vinmonopolet skal importere derfra
får man kalle en spade for en
spade, sier Midtøsten-ekspert
Hanne Eggen Røislien.
Norwatch

Vinmonopolet skyver problemet under
teppet og skjuler at vinen er produsert
på okkupert syrisk jord.
(Foto: Erik Hagen/Norwatch)
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Samtalen

STEINAR LEM møter kristin halvorsen

Det er vanskelig å tenke seg en dyktigere, rausere og
morsommere politiker enn Kristin Halvorsen. Men hvorfor
må finansministeren i et stadig rikere oljeland hele tiden
øke de norske klimautslippene?
tekst STEINAR LEM foto LILLIAN JONASSEN

Rød dronning

“

Vi som er opptatt av miljø og
solidaritet må ikke gå fram på
en måte som gir Frp rent
flertall. Da blir det grunnlag
for depresjon.

– Du er partileder, finansminister,
og vinner tv-debatter på kveldstid.
Skyldes det kosttilskudd, meditasjon
– eller har du noen dobbeltgjengere?
– Nei, jeg har godt humør – og
etter hvert erfaring. Og mange
flinke folk rundt meg. En del av
jobben er å sove seks timer hver
natt.
– Det er ikke nok!
– Det får være nok.
– Børsen og næringslivet er mer
begeistret for deg enn de var for Foss.
Har de blitt sosialister? Eller har du
blitt kapitalist?
– He, he. Disse næringslivsliberalistene kommer og skraper
på døra til staten, og håper på
hjelp nå når markedsliberalismen
har gått politisk konkurs - også
i land som ikke har noen tradisjon for at staten skal være aktiv i
næringslivspolitikken. Jeg smiler
litt over den nye begeistringen for
at staten får en større rolle.
– Er det sosialisme?
– Nei, men dette er historien
om en globalisert kapitalisme,
der mange har tatt seg til rette –
gubber med ekstreme lønninger,
som tenkte få måneder framover
og tok store sjanser. Det har ført
til konkurser, svekket velferd…
Heldigvis kommer det nye krav
om et internasjonalt regelverk for

styring av økonomien, få kontroll
over skatteparadisene…
– Positivt er det også at vi flyr
mindre, kjører mindre bil, aluminium og kunstgjødsel hoper seg opp
på lagrene….
Statsråden kremter skeptisk.
– Er det ikke bra?
– Det er bra at trafikken reduseres, men et dramatisk fall i verdensøkonomien er ikke løsningen
på klimakrisen. Men noen av løsningene på finanskrisen må også
peke mot klimaløsninger. Det
er klimakrisen vi blir målt på
av egne barnebarn. Når veksten
kommer tilbake, må den være …
sammensatt på en annen måte.
– Der har dere mislyktes. I 2007
vokste privatforbruket i Norge
rekordartet med 6 prosent, klimautslippene satte rekord med 3.
– Joo. Men vi har vært inne i
en høykonjunktur, som har gitt
overforbruk, hatt en stor miljøregning – og kapital fordeler
seg dessverre ekstremt skjevt.
En stor utfordring er å gjøre noe
med svingningene i økonomien,
så veksten blir jevnere.
– Men SV har programfestet
lavere privatforbruk? Du kalte 2008
et jubelår. Hva jublet du for?
– De siste fem årene har gitt
rekordvekst. En viktig grunn er

lav arbeidsløshet. Folk som før
hadde lite, får en normalinntekt.
Men i sum er slike vekstperioder
ikke bærekraftige.
– Nei, for hvis klimautslippene
øker - av gode grunner - må det være
en rik regjerings plikt å gå til andre
tiltak slik at resultatet blir markant
reduksjon. Ellers kollapser til slutt livet
på jorda – av lutter gode grunner.
– Ja, vi kunne gitt gigantiske
skatteskjerpelser – for å omfordele…
– Ja!
– Jo. Men da må SV har rent
flertall.
– Da kommer det?
– Nei, he, he. Den store spørsmålet er hvor tøff man kan være
– og samtidig ha folk med seg.
Du ville ikke tro hvor mye klager
det kommer på småting, vi burde
sende deg en kopi av e-postboksen... Det er vel bare Framtiden
i våre hender som har stått opp
og forsvart oss på disse avgiftene,
diesel, bensin, småtterier, fem og
ti øre – folk reagerer som om det
var verdens undergang. Til og
med miljøorganisasjonene kan
tro at det er bevilgninger til et
bestemt formål som avgjør miljøpolitikken, mens det trengs en
større snuoperasjon.
– Ville det ikke påvirke opinionen

Navn: Kristin Halvorsen
Finansminister – Leder i
Sosialistisk Venstreparti

• Født: 02.09.1960 i Horten
• Familie: Gift, to barn

hvis du sa at gjennomsnittsnordmannen er rik nok? Hvis du da mener det.
– I forhold til alt vi har opplevd før, har de fleste i Norge nok
materielt. Men å invitere til andre
prioriteringer, er et stort prosjekt
som krever oppslutning.
– Bør vi ikke heller si at målbevisst
økning av høye utslipp er forbrytersk,
og det hinsides fatteevne?
– Jeg vil ikke se så mørkt på
det. Vi som er opptatt av miljø og
solidaritet må ikke gå fram på en
måte som gir Frp rent flertall. Da
blir det grunnlag for depresjon. Vi
må klare den balansegangen som
gjør at mennesker er med på å
FOLKEVETT nr. 2 • 2009
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Samtalen Kristin Halvorsen

Finnes det økologiske penger?
Økologisk matvareproduksjon tar hensyn til jorden, dyrene og menneskene.
2NLHMMRJXSDQH"TKSTQ@!@MJDQCTLDCO¸¸iM@MRHDQDGDKDOQNCTJRINMRJIDCDMEQ@
INQCSHKANQC RSNQDNFRL¸F¸QCRAQTJ ENQDCKHMF@UJNKNFHRJDQ¸U@QDQ ATSHJJDQ 
@ANMMDLDMSRNQCMHMFDQENQJNL@SNFROHRDRSDCDQ 
-¸QU¸QDJTMCDQADSQNQNRRRHMDODMFDQ K¸MDQUHCDLTSSHKR@LETMMRMXSSHFDNF
verdiskapende tiltak.

velge seg ikke-materielle verdier –
en prosess nedgangen nå kanskje
vil stimulere til. Lykkeforskningen viser at høykonjunkturer og
overflod kan gå hånd i hånd med
at mange ikke ser noen mening i
alt de har.
– Hvor god tid har vi? Gro hevdet
for 22 år siden at det viktigste ordet i
Brundtlandrapporten var ”nå”. Flere
klimaforskere snakker i dag om at det
begynner å bli for seint å unngå farlige
klimaendringer. Handlingene uteblir.
– Det utløses mye handling…
…– Ikke som reduserer norske og
globale utslipp.
– Det utløses handling, og vi
skal ha på plass en forpliktende
klimaavtale i København. Det er
ikke lov til å være noe annet enn
nøktern optimist på områdene
miljø og klima. Den krisepakka
regjeringen har lagt fram er vel
verdens grønneste pakke – med
ny energi, isolering av bygg, kollektivtransport…
– Ja, tusen takk.
– Vi har en ny president i USA,
men også han står i finanskrise
til oppover armene. Og vi må ha
med Kina, India på en ny avtale.
Norge kommer forresten med et
forslag.
Statsråden tegner: – Et globalt
tak på utslipp, kvoter som fordeles – men så skal for eksempel to
prosent holdes tilbake, og auksjoneres bort. Inntektene skal gå til
omstilling for verdens fattigste,
som rammes hardest av klimaendringene, og som selv knapt
nok har bidratt.
– Fremragende. Internasjonalt
har vi likevel ikke full bestemmelsesrett. Men du har makt til å sette ditt
politiske liv inn på at norske utslipp
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skal ned, nå. La Frp overta da, om
du ikke får med deg folk, i stedet for
gi Frp makt til å hindre en nødvendig
og riktig politikk.
– Nå viser Perspektivmeldingen at utslippene framover vokser
mindre enn antatt… men du har
rett, bildet er ikke til å diskutere.
Derfor må vi sørge for mer kollektivtransport i befolkningstette
områder. Og så er spørsmålet om
vi kan begrense oljeutvinningen.
Vern av Lofoten og Vesterålen blir
viktig for SV i valgkampen – en
valgkamp vi skal vinne.
– Barentshavet? Gigantiske mengder karbon som dere har tenkt å

“

stater og USA for å skape en sol- og
vindrevolusjon på… 14 år?
– Jeg tror ikke det er rett rundt
hjørnet å få oppslutning om det.
– Er det klokt å subsidiere strømslukende aluminiumsproduksjon
kraftig?
– Det gjør vi ikke.
– Jo, med fritak fra avgifter og
billige strømavtaler. 250 000 per
årsverk for få år siden.
– EØS-avtalen binder oss til
å ta markedspris på strøm. Så er
det noen langsiktige kontrakter,
som holder prisen nede… Mange
er bekymret for at vi ikke kan
fortsette å skaffe industrien bil-

Gode, kollektive alternativer til
fly og bil må utvikles mye mer.

transportere over i atmosfæren?
– Jo, men tross alt under strengere reguleringer enn det lå an til.
– Men karbonet skal opp i lyset.
Er ikke den beste CO2 -lagring å la
petroleumen ligge?
– Spørsmålet er om det betyr at
kullproduksjonen, som er verre,
tar seg opp andre steder. Verden
vil mye basere seg på fossil energi
i årtier framover, selv om vi satser
på fornybare kilder.
– Er ikke det en propagandapåstand fra fossilindustrien? Selv med
dagens priser kan all strøm i Europa
bli miljøvennlig – vind og sol – for
merutgifter på to prosent av BNP.
– Får vi en avtale som gjør CO2
dyrt, kommer det markedet fort.
– Og får vi det ikke, trengs det
massive bevilgninger fra Europas

lig strøm. EU redder deg!
– Hva ville skje hvis SV fikkt flertall?
– På miljøområdet er jeg fornøyd med hva vi har gjort. Men
jeg ville legge opp til en betydelig
skatteveksling – ikke en økning.
For å øke forståelsen for hva som
bør koste, kunne økte priser på
drivstoff veies opp med skattelettelser, med god sosial profil. Rettferdig fordeling og en kraftigere
miljøpolitikk må gå hånd i hånd.
Gode, kollektive alternativer til fly
og bil må utvikles mye mer. Eller
vi kunne gjøre som Stockholm –
en rushtidsavgift, der folk ser at
de også får bedre kollektivtransport og en by med færre biler.
– Der heter avgiften ”trengselsavgift” – sikkert et mer pedagogisk

navn!… Keynes, ideologen bak krisepakkene, mente at vekst og pengebegjær var nødvendig bare inntil
fattigdommen var avskaffet. Iallfall
når et land var på Norges nivå, burde
vi hellerunne oss mer fritid. Han
tenkte vel på revejakt og golf…
– He, he. Vi har bevilget oss
mer fritid.
– Ikke i stedet for vekst – han
snakket om 15 timers uka.
– Det blir vel ikke imorra!
Ellers har vi mange i jobb, mange
kvinner. På meningsmålinger sier
mange i Norge at de kan tenke seg
mer fritid framfor lønn. Et annet
spørsmål er om de ville velge det
i praksis.
– På foredrag møter jeg mange
unge som klager over at det ikke fins
noe miljøparti. Skal jeg vise dem til
De Grønne? Skal jeg si at du sier at
SV er det – eller blir det, bare SV får
flertall?
– Jeg vil gjerne at SV skal bli
et parti der alle med sterkt miljøengasjement føler seg hjemme og
kan veksle inn idealer og visjoner i
praktisk politikk. Og Norge tåler
sterkere utfordringer.
– Jeg er monoman: Så lenge SV i
regjering øker norske utslipp, må jo
miljømennesker kjempe mol SV. Når
vil dette endre seg?
– Jeg kan ikke love det til neste
år. Men vi er ikke fornøyd før det
skjer. For å drive med politikk
trenger jeg godt humør. Og jeg
må se at jeg får til noe, for å inspireres til å gjøre mer. Jeg kan ikke
først og fremst se på det vi ikke
har lyktes med. Du må sette deg
noen mål du kan nå – ellers er det
jo bare å gi opp.
Og det ligger ikke i Kristin
Halvorsens natur.

5HSHKAXQMDSSA@MJ A@MJJNQSNFCDjDRSD@MCQDA@MJSIDMDRSDQ

Velg en bank som bryr seg!

www.culturabank.no

GOD SMAK FOR EN GOD SAK

FARMER’S COFFEE er en kvalitetskaffe basert på 100 % Arabica bønner. En kaffe med
god fylde og en fin syrlighet. Fairtrade-merket er din uavhengige garanti for at dette
produktet er sertifisert etter internasjonale standarder for Fairtrade. Ditt kjøp fører til
bedre arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold for småprodusenter og arbeidere i noen av
de fattigste deler av verden. Samtidig bidrar du til å beskytte miljøet. www.fairtrade.no

JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866

www.farmers.no

Tema Truet paradis
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Øyfolkene i Stillehavet frykter for den dagen «når bølgen kommer». Tegnene på at
naturen de er avhengig av er i endring blir
flere. Øyfolket på Cook-øyene venter på
klimakatastrofen. Resten av verden
kan miste et paradis.
Cook-øya Aitutaki. (Foto: Nick Vasilopoulos / istockphoto)
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01. May Kavana verner om naturen og
bruker den skåsomt – men utviklingen er
ikke på hennes side. (Foto: Henrik Byrn)

På Cook-øyene
Henrik Byrn

02. Barn og unge på Cook-øyene oppfordres til en klimavennlig livsstil.
(Foto: Henrik Byrn)

03. Øya Aitutaki er et «paradis», hvor
revet rundt har skapt en lagune på 48
kvadratkilometer, som er rik på fisk og
skalldyr. (Foto: Henrik Byrn)

– Jeg elsker mine planter, og når de blir angrepet av innsekter sprøyter jeg dem ikke med kjemikalier. I stedet bruker jeg
små, røde chili-frukter, som jeg blander med oppvaskvann og
olje. Det holder innsektene borte. Alt er for hånden, ufarlig og
til og med billigere enn kjemikalier.

01.

02.
01.

Stillehavet vil bli
hardest rammet av
global oppvarming

D

et starter med
deg selv, sier
May Kavana,
som lever av å
leie ut planter,
flette og selge
blomsterkranser
til fest. Hun er også bestyrer på et
lite herberge på Cook-øyene sør i
Stillehavet.
Hennes vern om naturen i sitt
nærmiljø av et paradis på en tropisk
øy er lett å forstå. Hun er omgitt av
mango-trær, kokosnøtter og bananer, klare til å spises. På åkerne
vokser grønnsaker, husdyr gresser
fredelig omkring og jungelen har
gastronomiske gleder. I lagunen er
det fisk, som i et tropisk akvarium.
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Naturen er med May Kavana, og
hun bruker den med omtanke.
Men fremtiden er grim for
henne og hennes folk fordi de
lever på atoller - øyer som bare
stikker et par meter over havets
overflate, og er omkranset av et
korallrev som bryter de ellers livstruende bølgene. I ly av korallrevet får den vakre lagunen være i
fred med rolig vann under en sol
som er gavemild året rundt. Et
paradisisk, men truet miljø.
– Hele planeten er i vanskeligheder, sier Ian Bertram, som
er havbiolog på Cook-øyenes
«Marine Ressources» i hovedstaden Avarua.
– Det er et problem vi alle

bidrar til. Vi kan ikke forhindre
den globale oppvarmingen, men
vi kan gjøre konsekvensene mindre alvorlige. Klimaforandringene er spesielt et problem for
små øyer som oss, som er sårbare
og har en svak økonomi, og som
dessuten bidrar minimalt til oppvarmingen.
Stillehavet vil bli hardest rammet av den globale oppvarmingen.
Det stigende havet truer hele samfunn. Stillehavs-regionen består
av 22 øystater og territorier, hvor
livet bygger på naturressursene.
Økonomiene her er avhengige av
fiske, turisme og landbruk, og
alle tre næringene vil bli rammet
av klimaendringene.

03.

Bærekraftig ungdom

Befolkningen kjemper hardnakket mot krisen blant annet med
bruk av fornybar energi. På Cookøyene har mange hus allerede
sol-oppvarming, de første vindmøllene er på plass og anlegg for
avsalting av havvann skal hjelpe
på mangelen på ferskvann ettersom tørke-periodene kommer tettere og oftere.
Kampanjer for en bærekraftig
utvikling er satt i gang, og spesielt ungdommen mobiliseres for å
møte utfordringene med råd om
energisparing, gjenbruk, renere
miljø og alternativer til miljøødeleggende virksomhet.
Mange øyer er sterkt avhengig

“

Hver eneste en av oss må
spille en rolle i å avstå fra
unødvendige ting, begrense
forbruket og resirkulere
materialer og avfall. John Tang

av turisme, her er ”paradiset”, men
strendene til lagunene har ofte
hus, hytter og feriesteder helt ut
til havet som de store trekkplastrene. Veiene følger kystlinjen tett
en meter eller to over havet.
May Kavana deler skjebne og
klima-horisont med andre Stil-

lehavs-folk, titusenvis av mennesker på atoller, og globalt med
millioner i lave områder som Bangladesh, Maldivene og Holland.
Klare for bølgen

– Befolkningene i Europa, USA,
Kina og India, er ikke klar over

alvoret knyttet til deres store og
økende forbruk og forurensing,
sier Ian Bertram.
–Vi må forberede oss på den
globale oppvarmingen og gjøre
den så langsom som mulig. Vi
blir nødt til å tilpasse oss og håpe
på at det finnes løsninger i videre
utvikling av miljøteknologi.
Pasha Carruthers, fra regjeringens miljø-kontor, arbeider med
fokus på klimaforandringene.
Plattformen er FNs konvensjon
om å redusere drivhusgasser ved
kildene, og Cook-øyenes befolkning på omrking 20.000 bidrar
bare med en økning på 0,001
prosent i året.
– Selv om vi er et lite land, er
FOLKEVETT nr. 2 • 2009
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Fakta

Maria Guzmán-Gallegos
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet

Cook-øyene
Stillehavet dekker halvparten av verdens hav
og en tredjedel av jordas
overflate.

05.

06.

04.

vi de første som vil oppleve konsekvensene av klimagassene, sier
Pasha Carruthers.
– Vi underviser folk i miljøtenkning, slik at de kan delta
aktivt i å redde miljøet og forberede seg på bølgen som kommer.
Øyfolket føler seg ikke som
ofre i en håpløs situasjon, men
prøver å få den enkelte til å ta
et medansvar for en bærekraftig
utvikling. De venter på elektriske
biler og mopeder som skal drives
med strøm fra solcelleanlegg. I
dag koster det over 100.000 kroner å innstallere et solcelleanlegg
som dekker behovet i et privat
hjem. Øyfolket håper at det skal
bli billigere ettersom teknologien
utvikles, fordi det er fremdeles få
som har råd til den alternative
energien. Regjeringen investerer
skattepengene på de mest grunnleggende områdene, som helse og
undervisning. Det er få midler
igjen til miljøet.
Korallrevene beskytter øyene
mot havets bølger, men revene er
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04. Endringene i klimaet berører oss
alle, uansett om vi bor i Europa, Australia, Amerika eller her, sier John Tangi,
som sitter i parlamentet for Cook-øyene
og er regjeringens talsmann på global
oppvarmning.
05. Myndighetene på Cook-øyene har
satt i gang kampanjer for å mobilisere
befolkningen til å ta vare på miljøet.
(Foto: Henrik Byrn)

06. Hele planeten er i vanskeligheder,
sier Ian havbiologen Bertram.
07. Turisme er øystatenes største
inntektskilde. (Foto: Henrik Byrn)

også truet av forurensning, og et
stort spørsmål er, om de vil være
i stand til at vokse i takt med
det stigende havet. Hvis ikke, vil
det ha katastrofale konsekvenser, både for folk på øyene og for
turismen, som de er helt avhengige av.
Ingen økonomi uten miljø

Øyfolket ser det allerede som
nødvendig å reise diker mot havet.
Sykloner har nesten lagt hele øyer
øde, noe som har ført til at folk
ikke kunne dyrke jorden på flere
måneder og i stedet må importere
dyre matvarer.
– Vi ser at de store landene
bare tenker på økonomi. Det må
en stor kulturell omlegging til
for at livsstilen i disse landene
kan legges om, poengterer Pasha
Carruthers.
– Utviklingen her gjenspeiler
situasjonen i verden ellers. Hvis
ikke Kina og India utvikler seg
i en annen retning og ikke bare
tenker på økonomi, så vil verdens

“

Klimaforandringene
er spesielt et
problem for små
sårbare øyer som
har en svak
økonomi. Ian Bertram

miljø være desto mer truet.
– Vi har ikke verdifulle naturressurser og kjemper virkelig for
å overleve hver dag. Vi tenker så
mye på det at vi ofte vet mer om
miljøet enn folk i for eksempel
europeiske land, selv om regjeringene deres hører på hva vi har
å si. Men igjen, de tenker mest på
egen økonomi. Den nasjonale
økonomien er mindre viktig for
oss, siden vi har en helt annen
måte å leve på.
– Da jeg start å arbeide med
miljø tenkte vi katastrofene lå
50 år fram i tid. Men problemene
rykker stadig nærmere. Det er
fryktelig å tenke på det. Vi er i ferd
med å nå en kritisk terskel. Jeg er
stort sett optimist, men føler meg
ofte apatisk etter internasjonale
klimamøter, hvor ingen ting skjer,
eller bare få endringer besluttes.
Nye idéer – nye måter

– Kynisk sett er finanskrisen ”god”
med hensyn til klimakrisen. Produksjonen og forbruket går ned,

Det er som en verden i seg selv,
med tusenvis av øyer spredt som
stjerner på himmelen. Spesielt i den
sørlige delen av Stillehavet. Mange
af øyene er samlet som i galakser,
og en av dem er Cook-øyene. De
er et tropisk paradis, som består
av 15 små øyer, som er spredt over
2,2 millioner kvadratmeter hav.
De er befolket av maorier, som for
omkring 1500 år siden seilet og
padlet fra øygruppe til øygruppe,
fra øy til øy, og noen kom aldri
lenger enn til Cook-øyene og valgte
at bosette seg i hjertet av Polynesia,
mellomTonga og Tahiti. I 1773 ble
øy-gruppen ”oppdaget” av kaptein
Cook og derav navnet, og øyene
ble annektert av New Zealand i
1901. Øygruppen ble en selvstendig stat i 1965.

Øystater vil stille
Kyoto-synderne for retten
Øystater i Stillehavet vil gå rettens vei for å få kompensasjon for
ødeleggelser som global oppvarming og et stigende hav fører til.
Mange av de 183 landene
som har ratifisert Kyoto-avtalen
kan vente seg bøter i million og
milliardklassen når regnskapet for utslipp av drivhusgasser
skal gjøres opp i 2012. Avtalen
innebærer at de rikeste landenes utslipp (Annex I-landene)
skal reduseres med 5.2 prosent
i forhold til 1990-nivå. Reduksjonene i utslipp er individuelle

for de enkelte landene, men få
av dem har innfridd forpliktelsene. Derfor arbeider ofrene
for utslippene allerede med sin
strategi for rettssaker og erstattningskrav.
– Våre krav kan komme opp i
milliarder. Rettssaker er en siste
utvei. Hvis de rike landene ikke
endrer livsstil og holdning vil
det bli mange rettsaker fram-

over. Alt er muligt, sier Myra
Moeka´a, som er juridisk rådgiver for Utenriksdepartementet
på Cook-øyene.
Allerede nå er saken om
erstattninger på bordet i Cookøyenes utenriksdepartement –
med et perspektiv for alle de 22
øystatene i Stillehavet. Tuvalu,
som er en av de lavest liggende
øystatene, har allerede fremmet

mener John Tangi, som sitter i
parlamentet for Cook-øyene og er
regjeringens talsmann på global
oppvarming.
Men det er ikke bare et spørsmål om å få hjulene til å rulle
igjen for å skape ny vekst, legger
han til.
– Når vi tenker på utvikling,
tenker vi på jobber, smarte biler,
store lastebiler, internett og
turisme. Men vi glemmer ofte
konsekvensene og påvirkningene
av en slik utvikling på miljøet
vårt, mener Tangi
– Vi trenger nye idéer, slik at
vi kan håndtere miljøet ansvarlig og effektivt. Hver eneste en av
oss må spille en rolle i å avstå fra
unødvendige ting, begrense forbruket og resirkulere materialer
og avfall. Alle må delta i en slik
strategi for vår overlevelse. Endringene i klimaet berører oss alle,
uansett om vi bor i Europa, Australia, Amerika eller her.

k
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Rekk opp handa den som røystar for tog!

Kyoto-avtalen
183 land har ratifisert Kyoto-avtalen. Traktaten har til formål å oppnå «en
stabilisering av konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå,
som kan forhindre farlig menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.»

saker for å få midler til å emigrere
befolkningen.
– Krav om erstattninger vil
bli drøftet på det neste regionale
møtet i Pacific Islands Forum, og
vi vil trolig gå sammen med andre
regionale regjeringer med kravene om erstattninger, sier Myra
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Moeka´a. Med stigende utslipp av
drivhusgasser i de utviklede landene, er det grunnlag for ytterligere rettssaker, mener hun.
– Sett fra vår del av verden er det
ikke et spørsmål om vi kan svømme
eller ikke, men om vi drukner, sier
Pasha Carruthers fra den internati-

av deg, legger Carruthers til.
Myra Moeka´a mener de politiske systemene i de rike landene
er en del av problemet.
– Vi trenger langsiktige løsninger, men politikerne tenker
kortsiktig på egen karriere. For å
bli gjenvalgt utformer de en politikk som kan sikre deres oppslutning, hevder Moeka´a. Hun og
øystatene i Stillehavet trenger
en politikk satt i en global sammenheng.
De norske utslippene av klimagasser økte med nesten 11 prosent
fra 1990 til 2007. Den langsiktige
trenden med økning i totalutslippet vil fortsette dersom ikke
kraftige tiltak iverksettes, ifølge
Miljøstatus i Norge.
Norge kan likevel komme til å
innfri de folkerettslig bindende
utslipps-forpliktelsene landet
har påtatt seg gjennom Kyotoavtalen ved å argumentere for at
CO2 -avgiften, kvotekjøp og andre
klimatiltak oppfyller kravene.
Mellom 1990 til 2006 påførte
Norge verden klimaskader for
225,5 milliarder kroner, ifølge
Framtiden i våre hender. Dersom
man legger til CO2 -utslippene fra
brenning av all olje og gass som
Norge eksporterer, blir omfanget
av klimaskader på nesten 150
milliarder kroner – hvert år.

Vel du tog framfor bil, buss eller fly, gjer du ditt for å minske miljøbelastinga.
Det vil nokon takke deg for i framtida! Sjå www.jernbaneverket.no

Det er 1000
steinerskoler
i verden 33 av dem ligger
i Norge
Det er 1500
steinerbarnehager
i verden 38 av dem ligger
i Norge

www.rshoyskolen.no

onale avdeling i National Environment Service, som er Cook-øyenes
miljødepartement.
Øystatene i Stillehavet hevder at klimakrisen er et problem
skapt av de industrialiserte landene, men det er blant annet
øyene i Stillehavet – og andre
underutviklede land og befolkninger med lavt forbruk som får
lide, selv om de har ingen eller
bare liten innflytelse og kontroll
over årsakene til klimakrisen.
Men de er tvunget til å leve med
den globale oppvarmigen, som
lokalt har skapt ekstremt vær
med stigende hav, kraftigere stormer og sykloner, oversvømmelser, tørke og hetebølger. Kyster er
ødelagt, sammen med hus, veier
og annen infrastruktur, vann- og
strømforskyning.
– Et bærekraftig samfunn
burde være en internasjonalt anerkjent menneskerett. Blir det ingen
forandringer, så må vi beskytte oss
mot de rike og forurensende landene. Rettssaker med store økonomiske krav er en måte å oppnå
dette på, sier Pasha Carruthers.
– Vi frykter at de rike landene
vil tenke at det er billigere å flytte
oss fra våre truede, lave øyriker,
istedet for at de legger om sin
egen livsstil og økonomier. Det
blir som om noen prøver å ta livet

Stort utvalg i økologiske
barneklær!

ALLE
trenger
flere gode, glade,
velutdannete,
inspirerende
lærere
Det er MANGE
høyskoler i Norge
- bare ÉN av dem utdanner steinerpedagoger:

Prof. Dahls gate 30 N-0260 OSLO

08.

verdens klima i en positiv retning.
Det har også blitt kritisert at skips- og
luftfart ikke ble tatt med i regnskapet fordi de
kommer flere land til gode.
Kyoto-avtalen ble inngått i 1997 i Kyoto i
Japan, og den utløper i 2012. Allerede nå er
landene blitt enige om å forhandle fram en ny
avtale – på det internationale klima-toppmøtet i
København i desember.

www.cox.no

08. – Våre krav kan komme opp i milliarder. Rettssaker er en siste utvei, sier Myra
Moeka´a, som er juridisk rådgiver for
Utenriksdepartementet på Cook-øyene.

Kyoto-protokollen fastlegger juridisk bindende
forpliktelser til reduksjon av seks drivhusgasser,
blant annet CO2, som er den største enkelte
bidragsyteren til planetens oppvarming.
Kritikken mot Kyoto-protokollen har vært at
enkelte land prøver å unngå forpliktelsene, ved
å flytte egne CO2 utslipp til fattige land, eller
kjøpe kvoter av de fattige landene, slik at det
reelt sett ikke skjer en utvikling som vil påvirke

Rudolf Steinerhøyskolen
i Oslo
Lærer- og førskolelærerutdanning
med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Studieår i Billedkunstfag Mastergrad i steinerpedagogikk

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

01.Miljøvennlig grønt tog som stopper et slapt
steinkast fra hotellet.
02.Lokalprodusert geitost fra Aurlandsfjord.
.
03.Utsikt fra ferje i Nerøyfjorden. Unesco har fjorden
på sin Verdensarvliste og 150 cruiseskip anløper Flåm
hver sommer.

01.

03.

Grønn ferie:

Luksushelg i eget land
02.

Fakta

Det kan være fristende å dra på storbyweekend til
Barcelona. Men hva med å unne seg grønnere luksus i
eget land? Folkevett har dratt på Fjordbreak til Flåm,
en tredagers grønn opplevelsestur.

Fjordbreak koster kr 5200,per pers. og inkluderer:

tekst og foto ØIVIND LØTVEIT

k Tog Oslo-Myrdal t/r
k Flåmsbanen Myrdal-Flåm t/r
k To netter på Fretheim Hotell (inkl.

Vi ser oss om etter Flåmsbanatoget. En hyggelig kar i uniform ser at vi virrer rundt. «Bare
vent her», sier han, «jeg skal hente toget og er
snart tilbake.» Og han kommer tilbake - med
et grønt tog. Han rygger det inn på perrongen
og lar oss stige på. Flåmsbana tar oss nedover
bratte bakker som er omgitt av et mye brattere
terreng. Vi snirkler oss nedover og kan se opp
mot hvite fjelltopper og ned i smaragdgrønne

middag og forkost).
k Utflukt til utsiktspunktet Stegastein,

650 moh.
k Fjordtur med ferge til Gudvangen.
k Flere aktiviteter/utflukter kan bestilles i tillegg.
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kulper. Rallarvegen ser vi stadig ved siden av
oss, tusenvis av syklister kommer hit senere i
år når veien blir snøfri. Vi skriver 20. mars og
våren har ikke skrudd på grønnfargen ennå.
Toget stopper ved Kjosfossen hvor huldrene
dukker opp om sommeren. Nå vet ingen hvor
de er, kanskje hos en bygdegutt. Der er de i
alle fall populære, får vi vite.
Toget stopper i Flåm, et slapt steinkast

fra døra på hotellet vi skal bo på, Fretheim.
Turen går videre innom Undredal, en trivelig
liten bygd med en svært sjarmerende Stavkirke fra 1147. Den har plass til omkring
halvparten av bygdas 80 innbyggere. Vi får
høre om stavteknikk og svardedauden, om
treverk som er saltvannsimpregnert på 50
meters dyp og om kvinner som måtte sitte
på den kalde siden, mens mennene hadde
sine benker på den varmere sørsiden. Etterpå
rusler vi ned mot Aurlandsfjorden til nærbutikken. Innehaveren gjør seg ferdig med
en kunde og tilbyr oss ostesmaking.
Vel tilbake på Fretheim slapper vi av
noen timer før middag. Rom 135 er velegnet til det. Restauranten ligger i andre
etasje med fjor- og flåmbaneutsikt. Vi får
tre fiskesorter som forrett, lammefilet som
hovedrett og is til dessert. Lam og grønnsaker fra nabobygda, fisk fra Bergen som er
bearbeidet lokalt og skikkelig rømme. Det
meste er økologisk, og ikke minst er maten
vel tilbredt og smaker utmerket. Desserten
innfrir ikke helt. Den krydrede isen med en
hvit sjokolade, ble noe tung.
Dagen etter får vi se fjorden fra utsiktspunktet, Stegastein, 650 meter over havet.
Vi reiser fra Flåm gjennom Aurdal og videre
oppover i hårnålssvinger. Kulturlandskapet
er holdt i hevd. Det fascinerer i det bratte
terrenget. Vi har en solrik klar dag og kan se
utover den mektige fjorden som speiler fjell
i blått vann. Den lokale taxisjåføren er som
alle vi møter, velvilligheten selv. Turister er
viktig her og de vet hvordan de skal ta seg
av oss. Plutselig hører vi smell og brak fra
fjellsidene. ”Det er bare ras” beroliger sjåføren. ”Skal du bekymre deg for det i dette
landskapet, bør du ikke kjøre” fortsetter
han. ”Det har hendt at turister går av når vi
kjører på denne veien, men der borte er det
mye verre” sier han og peker.
Etter fjordtur, lokalt brygget øl, småhval
på fjorden, flere gårdsbesøk med særpreg,
og mer lokal kortreist mat er helgen over.
Et ”Fjordbreak” i Flåm har vært en minneverdig opplevelse. Det går an å unne seg
litt ferieluksus også i eget land. Uansett er
dette et område som har mye å tilby og med
mindre budsjett finnes rimeligere alternativer. Neste gang vi kommer, tar vi turen om
sommeren og inkluderer en fottur opp på
en topp, utforsker Dyrdalen, finner et fiskevann eller vi sykler Rallarvegen. Mulighetene er mange.“

Grønn mat
Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood

Thailandsk gresskarsuppe
4 porsjoner
1 kg flaskegresskar
(eller ½ kg søtpotet og ½ kg gulrot)
1 medium løk i terninger
1 ss olje
2 ts rød chilisaus
1 l økologisk grønnsaksbuljong
4 ferske limeblad (fra en asiatisk butikk)
1 boks kokosmelk
2 lime
Salt og pepper

Skrell flaskegresskar, fjern frøene med en
skje, kutt opp i 2 cm store terninger og
fres i olje i 2 minutter. Tilsett 2 ts chilisaus og stek i ett minutt. Tilsett buljong
og halvparten av kokosmelken. Kok opp,
skru ned varmen og småkok 30 minutter
til grønnsakene er møre. Ta ut halvparten
av grønnsakene og kjør suppen sammen
til den er helt glatt. Tilsett den halvparten
av grønnsakene du tok ut, saft av en lime
og smak til med salt og pepper. Det skal
smake både søtt, surt og salt. Server med
en lime-båt.

Visste du at:
... det norske kjøttforbruket har økt med 50 prosent siden 1990?
Storfe er blant de verste kildene til utslipp av metan, den nest farligste
klimagassen.
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Tema Økologisk årstale

Tema Økologisk årstale

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Mindre av det samme, takk
Kina har bruk for en kraftig dose korttids-keynesianisme,
ikke Norge, skriver Arild Hermstad i denne alternative
årstalen over rikets økonomiske tilstand.

Bilsalget i verden faller. Vi flyr
mindre, ikke mer. Vareforbruket faller tilbake for første gang
på 17 år. Verdens stålproduksjon synker kraftig. Det samme
gjør Kinas kullkraftproduksjon.
Yaras kunstgjødsel hoper seg opp
på lager. Norske Skog tenker høyt
om flere nedleggelser. StatoilHydro legger kanskje tjæresandinvesteringene på is. Nei, vi er ikke
blitt klokere. Vi har finanskrise.
John Maynard Keynes er ideologen bak statlige krisepakker.
Men Keynes mente ikke at et land
som Norge måtte ha økonomisk
vekst. I 1930 skrev han i et essay at
når BNP per innbygger blir mellom fire og åtte ganger større enn
i Vest-Europa på den tiden, kunne
jaget opphøre. I 2008 var BNP i
Norge åtte ganger større. Keynes mente at vi da bør redusere
arbeidstiden, og vie oss til noe
edlere enn grådig rikdomsjakt.
Mindre – ikke
mer av det samme

Illustrasjon: istockphoto.com
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Får vi ikke da arbeidsløshet?
Nei, arbeidet kan - som Keynes
påpekte - deles ved å redusere
arbeidstiden for alle. Veksten skal
jo finansiere voksende offentlige
velferdsoppgaver? Men vekstens
ledsagefenomener - hard konkurranse, stress og miljøødeleggelser
- skaper ikke bare inntekter, men
også utgifter for det offentlige.
Men vi må da forbruke mer,
slik at fattige land kan eksportere flere varer til oss? Bør vi ikke
fylle garderobene med stadig flere
kinesiske klesplagg enn vi klarer

å bruke, og garasjene med flere
kinesiske elektroverktøy enn vi
klarer å huske at vi eier? Denne
løsningen legger ikke akkurat til
rette for at verden skal unngå klimakatastrofe. Men det er mange

“

Hadde prisene
speilet de reelle
kostnadene, ville
flere hoder blitt
satt inn på å
redusere forbruket.

fattige i Kina. Deres kjøpekraft
bør øke. Kina har bruk for en
kraftig dose korttids-keynesianisme, ikke Norge.
Melding uten
miljøperspektiver

Regjeringen har nylig produsert
en Perspektivmelding på 204
sider om norsk økonomi frem til
2060, uten én setning om hvilke
bransjer den mener bør vokse og
hvilke som bør krympe. Regjeringen burde ha sagt at Norge produserer for mye aluminium, for mye
kunstgjødsel, for mye avispapir,
for mye olje, for mange flyreiser,
for mange turer med oljetankere,

for mye lastebiltransport og for
mange veier.
Verdens forbruk av aluminium
er for høyt, fordi aluminium er
for billig. Produksjonen er subsidiert i nesten alle land. Det gir
svake incentiver til å resirkulere
og til å bruke mindre. Hadde prisene speilet de reelle kostnadene,
ville flere hoder blitt satt inn på
å redusere forbruket. Det hadde
igjen medført mindre energibruk
og lavere utslipp, men også mindre naturinngrep ved gruvedrift.

tiår kan kutte strømforbruket til
én fjerdedel av dagens og avskaffe
hele oljeforbruket, begge delene
med stor profitt - om noen skulle
ha bruk for den profitten. Den
sparte oljen vil ifølge Lovins koste
15 USD per fat i snitt. Det er en
pris StatoilHydro ikke kan konkurrere med. Det norske Energirådet mener at Norge bør spare 20
prosent av energien innen 2020
– og at det er lønnsomt å bruke
inntil 250 milliarder på det.
Vi har foregangsbedrifter

Bedre enn kull og
olje er sol og vind

Slik produserer vi også for mye
kunstgjødsel: Yara og konkurrentene betaler ikke nok for
energien eller utslippene av CO2.
Kraftkrevende industri hevder
at det er best å lage aluminium
med norsk vannkraft. Det argumentet blir mindre gyldig for
hver ny kabel som legges mellom
Norge og resten av Europa. Alternativet til norsk aluminiumsproduksjon er at kraften brukes til
å erstatte kull- eller gasskraft
på Kontinentet. Island og Brasil
kan bruke vannkraftargumentet
med større rett. Island har ingen
kabler til utlandet og storparten
av Latin-Amerikas strømproduksjon er vannkraft.
Men bedre enn produksjon av
nye metaller er gjenvinning og
materialeffektiv design. Bedre
enn kull og olje er sol og vind.
Enda bedre er å redusere energibruken. Energiforskeren Amory
Lovins mener at USA i løpet av få

Gode ideer fins, men Norge
utnytter dem dårlig. Norge var
på 1970-tallet verdensledende i
mobiltelefoni. Men Telenor ville
ha utenlandske telefoner. SINTEF kunne for 30 år siden mer
om varmepumper enn de fleste i
verden, men interessen var minimal i Norge. Norske innovasjoner
blir gjerne oppkjøpt eller utkonkurrert av utlendinger. Norge har
likevel REC og Tomra og SINTEF
og Q-Free og Tandberg Data og kanskje - elbilprodusenten
Think.
Råvarer dominerer likevel

Men fordi Norges få innbyggere
rår over enorme naturressurser,
er den enkle løsningen å eksportere ressurser. 88 prosent av alle
varene vi eksporterte i 2008 var
råvarer eller halvfabrikata, mest
ting som verden burde ha brukt
mindre av. Vi bør heller satse på
innovasjoner som gjør det mulig
å klare seg med mindre ressurser.
La oss få flere designbedrifter som

viser verden hvordan behov kan
oppfylles med mindre forbruk av
stål og aluminium og sement og
plast og papp og papir.
Regjeringens tiltakspakke
mot finanskrisen som ble lansert
i slutten av januar hadde tydelig
grønnfarge. Negativt var forsert
veiutbygging, men mye var positivt, som økte midler til energisparing og ny fornybar energi, til
gang- og sykkelveier og til jernbanen. Oppussing av offentlige
bygg gir også en unik mulighet
til energisparing. Eventuelt nye
krisepakker må få en enda klarere
miljøprofil, og de må ikke innrettes slik at selve formålet blir å få
veksten i utslipp og miljøødeleggelser tilbake på sporet.
Økte avgifter må bane
vei for en ny økonomi

Regjeringen må i de kommende
statsbudsjettene øke avgiftene på
energibruk og tvinge hele industrien til å betale dem. Det må bli
slutt på åpne og skjulte subsidier
til luftfart og sjøfart. Inntil vi
har et globalt avgiftsregime for
internasjonal luftfart må flypassasjeravgiften gjeninnføres. Vi
bør få avgifter på forbruk av flere
materialer, og få tilbake kunstgjødselsavgiften. Provenyet fra
disse økte og nye avgiftene bør
brukes til å redusere arbeidsgiveravgiften - til fordel for det store
flertallet av eksisterende og ennå
ufødte bedrifter.
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Japan

Verdensmestrene i kollektiv reising
Dersom det hadde blitt arrangert verdensmesterskap i kollektiv reising ville trolig
innbyggerne i den befolkningstette Kansai-regionen i Japan gått av med seieren.

www.orakelreklame.no

Renser kroppen

Biosa kan hjelpe for:
s¬5ROLIG¬MAGE¬VED¬ANTIBIOTIKAKURER
s¬,ETT¬MAGEKATARR¬
s¬4REG¬ELLER¬LS¬MAGE
s¬,ETT¬EKSEM¬OG¬PERIODISK¬PSORIASIS
s¬,ETT¬FORHYET¬KOLESTEROL
s¬,ETTE¬PLAGER¬VED¬ALLERGI
s¬5ROLIG¬MAGE¬PÍ¬REISE

Bedre helse, velvære og overskudd med Biosa
- med vitenskapelig dokumenterte egenskaper
Biosa melkesyregjærende bær og urter er
gammel folketradisjon og moderne teknologi i
skjønn forening. Gir maksimal effekt pga. høyt
innhold av naturlige antioksidanter.
Styrker immunforsvaret. Produktene etablerer
gunstig bakterieﬂora i tarmen som forsterker
immunforsvaret og hindrer uønskede bakterier
og virus.

Japan/Osaka: Arne Storrønningen tekst og foto

Økologisk produsert. Våre produkter er
økologisk produsert og godkjent av Debio.
Finnes med tre forskjellige smaker;

.!452%,, ¬",±"2¬/'¬(9,,%",/-34
Bestill på vår nettside:

www.biosanorge.no

Kan kjøpes hos din lokale helsekostforretning:

Eller ring tlf: 62 96 28 00

01.

I

ngen er mer kollektivt
reisende enn japanerne
og knapt noen kan måle
seg med innbyggerne i
befolkningstette Kansai
når det gjelder bruk av
offentlig transport.
Innbyggerne i regionen på
omkring 17 millioner reiser mer
med kollektive transportmidler
enn hele den samlede amerikanske befolkningen på 300 millioner mennesker. I Tokyo-området
med 33 millioner innbyggere
utgjør kollektivreisene mer enn
2.5 ganger USAs totale offentlige
persontransport. Det forteller det
meste om et land og et område
hvor kollektive løsninger er dypt
forankret i kultur og folkelynne.
Kansai ligger i den sørlige og
sentrale delen av Honshu, Japans
hovedøy som er bosted for nesten
hundre millioner av landets 127
millioner innbyggere. Kansairegionen består blant annet av
millionbyene Osaka, Kobe og den
gamle keiserhovedstaden Kyoto,
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kjent som opphavsted for verdens
mest omtalte og omdiskuterte
klimaavtale.
Et sofistikert nettverk av tog,
buss, bane og fergeforbindelser
knyttet dette området sammen i
et konglomorat av reisemuligheter. Øverst i transporthierarkiet
ruver tog og t-bane, mens buss
utfyller den finmaskede veven
av lokale og superlokale forbindelser. Den raskeste utgaven av
høyhastighetstoget Shinkansen
bruker 14 minutter mellom millionbyene Osaka og Kyoto, tilsvarende omtrent strekningen
Oslo-Drammen.
10 millioner daglig

I forbindelse med et besøk i Japan
oktober 2008 oppholdt meg
noen dager i Osaka, inngangsporten til regionen og landets
nest største by. Osaka-området
har verdens nest mest utbygde
t-bane og lokale jernbanesystem
etter Tokyo. Mer enn 10 millioner
passasjerer benytter daglig de 70

02.

jernbanelinjene som strekker seg
som et edderkoppnett på kryss og
tvers av området.
Det er ikke bilfritt i Osaka.
Men framkommeligheten på veinettet er stort sett brukbar. Myndighetene i byen har etablert en
ordning med bilfrie fredager. Da
oppfordres folk til å la bilen stå
hjemme og billettprisen på tog,
buss og bane er betydelig redusert. Hvordan ville situasjonen
vært dersom Osakas befolkning
ikke hadde vært storbrukere av
offentlig transport? - Det ville
knapt vært plass til bilene, medgir en drosjesjåfør som kjører oss
til hotellet vårt i bydelen Umeda
kjent for shopping og et stort
utvalg av restauranter.
Sykkelnasjon

Drosjene er alle som en blankpolerte og skinner om kapp i høstsola. Bak rattet sitter stramme
og serviceinnstilte sjåfører med
tvers-over-sløyfe og hvite bomullshansker. Trafikken glir jevnt og

01. Japanerne er ikke bare blant verdens
mest kollektivt reisende folk. I japanske
byer som her Osaka, er den gode gamle
tohjuligen fortsatt et viktig framkomstmiddel
01. Passasjerer på Shin-Osaka, jernbanestasjonen for det japanske hurtigtoget
venter på ombordstigning i «Railstar».

rolig. Japanerne er høflige og hensynsfulle også bak rattet.
Et annet slående trekk er det
store antallet syklister. Omkring
14 prosent av lokale transportetapper i japanske byer foregår på
sykkel. Danmark kan skilte med
18 prosent sykkelbruk, Nederland hele 27 prosent. Men Frankrike og Storbritannia har lite å
skryte av som sykkelnasjoner
med henholdsvis 2 og 3 prosent
sykkelbruk i nærområdet. Helt
på jumboplass kommer USA.
Ikke mer enn 0,7 prosent av alle
lokale reiser foregår ved hjelp av
den gode gamle tohjulingen.

.FEMFNNFSBW'SBNUJEFOJWÌSFIFOEFSPQQSFUUFU
6UWJLMJOHTGPOEFUJ7JTUUUFSNJMKWFOOMJHF
VUWJLMJOHTQSPTKFLUFSGPSGBUUJHFJ4S5JMUBLFOFHKSEFN
CFESFSVTUFUUJMÌNUFLMJNBFOESJOHFSPHVGPSVUTJHCBSF
EZSLJOHTGPSIPME

Rasehøns
kyllinger

%VLBOHKSFFOGPSTLKFMM WJUSFOHFSEJOTUUUF
XXXVUWJLMJOHTGPOEFUOP
XX

Biosa Norge

Vi klekker kyllinger av 9 høneraser.
Rimelig flyfrakt til hele Norge
og levering på Østlandet
as
Telefon : 6250 9802

Høns til trivsel og glede !

www.RASEKYLLING.NO

Innhold:
Økologisk uraffinert
sheasmør (fairtrade
sheabutter),
kaldpresset økologisk
vegetabilsk olje av
oliven og naturlig
e-vitamin.

HUD OG HÅRPRODUKTER

60 ml.

190,-

ØKOLOGISK
HÅNDLAGET
KORTREIST
mobil: 950 55497
www.urtekosmetikk.no
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Norwatch
tekst Erik Hagen
Norwatch

Paprikakrigen
I Peru mistet to landsbyer landet sitt da et
norsk-registrert jordbruksselskap skulle dyrke paprika.

01.

Fakta
Peru

Nasjonalt motto k Libertad y orden
(spansk: Frihet og orden)
Hovedstad k Lima
Areal k 1 285 220km²
Befolkning k 29 546 963
Bef.tetthet k 22,99 innb./km²
Styreform k Republikk
Statsminister k Yehude Simon
President k Alan García Pérez
Offisielle språk k Spansk, quechua
og aymara
Valuta k Nuevo Sol
Nasjonalsang k Somos libres,
seámoslo siempre
Kilde:Wikipedia

26 FOLKEVETT

nr. 2 • 2009

Teresa Girón Rodriguez peker ut
over den grønne kjempeåkeren
der jordbruksselskapet Camposol driver storskalaproduksjon
av paprika. Før var sletta dekket
av treklynger og busker. Fra store
johannesbrødtrær høstet hun
frukter som hun pleide å tjene
penger på. Under trærne brukte
dyra hennes å gresse.
Men nå sier Teresa at eiendommen hennes er delt i to. Størstedelen ligger inne på Camposols
paprika-plantasje. En liten bit
befinner seg utenfor. Delen som
Camposol ikke bruker, men som
Teresa fortsatt kunne benyttet, er
rasert.
– Hele dette området ble invadert av Camposol. De tok det og
etterlot meg uten land. Dyrene
døde siden de ikke fikk noe å
spise, og nå har jeg bare lufta
igjen, sukker hun.
Nå lever hun av å samle
sammen greiner, som hun selger
som ved i landsbyen.
Camposol er en av Perus
største jordbruksselskaper, med
plantasjer over hele det latinamerikanske landet. Selskapet er storeksportør av asparges, avokado,
mango, paprika og druer. Oslo

Børs er det eneste stedet i verden
selskapet er registrert. Eierne bak
jordbruksgiganten driver et stort
fiskerikonsern, og det var sånn
de først fant veien til fiskebørsen
i Norge. Kort tid etter at de registrerte sitt fiskeriselskap, i mai
2007, flyttet eierne også grønnsakene inn på Oslo-børsen.
Det var året i forveien, i juli
2006, at Camposol inntok området som Teresas familie hadde
brukt i flere tiår. Hun hadde aldri
hørt noe om at selskapet hadde
fått eierskap over området hennes, og hun har verken fått erstatning eller betaling.
Plantene som sto på tomten
hennes ble brent, og trærne ble
hugget ned. Fortsatt ligger fint
svart askestøv igjen på bakken på
den delen av tomten der Camposol ikke har startet dyrking. Noen
busker som hadde vokst opp fra
støvet, ble hugget ned dagen før
Norwatch kom på besøk. Alt som
var tilbake var friske småstubber
med merker av machetekniver.
De avkappede kvistene var å
finne tre meter unna, plassert opp
mot gjerdet inntil plantasjen. Selskapet hadde satt dem opp for å
forsterke piggtrådbarrikaden.

Frustrert

På selskapets hovedkontor i
Lima har ledelsen hendene fulle
med finanskrisen og mulige kollapser i markedene i vesten. Men
de kjenner godt landprotestene i
Nord-Peru. Det er ikke hver dag
Perus politistyrker settes inn for å
forsvare plantasjer fra sinte landsbykoner.
– Vi har overhodet ikke hatt
noen problemer med landsbyene
før en måned siden, sier Camposols informasjonsdirektør Francesca Carnesella.
Hun forteller at de har forsøkt
å gå gjennom medier, landsbyledere og myndigheter for å finne
ut hva befolkningen ønsker, og at
de selv har reist til landsbyen for
å finne en løsning.
– Det er frustrerende å ha en
konflikt uten helt å vite hvem vi
har å gjøre med, og hva bakgrunnen er for at de er irritert eller
bekymret. Dette kan løses over
et bord. Men vi får ikke til å sette
oss ved et bord for å snakke. De
stiller aldri med én leder som vi
kan forhandle med for å komme
fram til en løsning, sier Carnesella oppgitt.
Infosjefen sier slike konflikter

01. Corina Savedra Lupu (29) og mora
Maria Luisa (60) marsjerte i oktober i
fjor inn på tomten til Camposol, sammen
med hundrevis av andre landsbyboere.
Det kostet dem en natt i arresten. – Vi er
født og vi lever her på bygda. Vi er alltid
ute på jordene, men nå kan vi ikke dra dit
fordi alt er innestengt, sier Corina.
(Foto: Matias Nordahl Carlsen/Norwatch)

02. Peruanske Teresa Girón Rodriguez
(40) sier hun mistet størstedelen av
eiendommen sin til det norsk-registrerte
jordbruksselskapet Camposol i 2006.
02.

ofte skyldes mangel på informasjon, og benekter kontant at
landsbyene har noen form for
formell rett over området.
– Noen landsbyer anser at de
er eiere over eiendommer siden
besteforedrene og forfedrene
brukte det som beiteland. Plutselig oppdager landsbyboerne
at jorda de bruker tilhører noen
andre, sier Carnesella.
Kjøpte fra feil folk

Norwatch har besøkt de to peruanske nabolandsbyene som ligger
i konflikt med Camposol: Santa
Rosa og San Vicente de Piedra
Rodada. Både befolkningen og

deres nedarvede rettigheter ser ut
til å være helt uten vern fra interesser utenbygds fra.
Landsbyene ligger like ved
siden av en vannkanal i den
ellers så hete og knusktørre Alto
Chira-dalen. Befolkningen driver jordbruk og dyrehold. Noen
av landsbyboerne arbeider på
banan-kooperativer i området
eller med småhandel i sentrum
av provinshovedstaden Sullana,
en halvtimes kjøretur unna.
De benekter tvert at de ikke
skal ha formelle rettigheter over
tomten, og sier at det er godt
dokumentert at de har bruksrett
over landområdet.

(Foto: Matias Nordahl Carlsen/Norwatch)

De sier også at det ikke stemmer at dette er en konflikt som
oppsto i fjor høst. Bunker med
avisutklipp viser hvordan konfliktene og voldelige sammenstøt
om landområdet startet allerede
i 2006, da selskapet ryddet beitemarken og treholtene på tomta.
Det var særlig etter byggingen
av vannkanalen at denne delen av
Peru ble svært attraktiv for investorer. På rekord-tid har dalen i
Sullana-området blitt forvandlet
fra tørt beiteland til et eldorado
for inntektsbringende jordbrukseksport.
Med en håndfull pumper fører
Camposol vannet fra kanalen og

opp på jordene. Ironisk nok er det
dette livgivende vannet som har
ført landsbyene inn i alle konfliktene. Hadde det ikke vært for at
området plutselig ble lukrativt
for eksportindustrien, ville landsbyboerne fortsatt ha kunnet drive
sitt tradisjonelle dyrehold på
tomta.
Norwatch har lett i de offentlige eierskapsarkivene i Lima og
i Sullana, og ser at landområdet
har byttet hender flere ganger de
siste tiårene. Landet tilhørte opprinnelig de regionale jordbruksmyndighetene. I 1992 ble den
solgt til en forening av jordløse
som kalte seg Asociación CampeFOLKEVETT nr. 2 • 2009

27

k

Norwatch

Maria Guzmán-Gallegos
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet

03. 5. oktober 2008 stormet landsbyboerne Camposols anlegg. Peruanske
politistyrker ble satt inn for å forsvare
selskapet. (Foto: Jahel Yovera Coveñas)

Fakta
Camposol

k Registrert på ett sted i verden: på
Oslo Børs.
k Ledende plantasjeselskap i Peru,
hvor de sysselsetter opptil 10.000
mennesker i høysesongen.
k Har eiendommer over hele landet.
k Siden 2006 har selskapet ligget
i landkonflikt med to landsbyer i
Nord-Peru.
k Konflikten toppet seg i oktober
2008, da to landsbyer stormet
Camposols plantasjer.

k
sinos Sin Tierra Nuevo San Vicente.
De lokale bøndene sier at denne
foreningen må ha vært bestående
av folk utenfra landsbyen.
Anholdt

– Vi er født og vi lever her på
bygda. Vi er alltid ute på jordene,
men nå kan vi ikke dra dit fordi
alt er innestengt, sier Corina Savedra Lupu (29) oppgitt.
Hun og mora Maria Luisa (60)
marsjerte i oktober i fjor inn på
tomten til Camposol, sammen
med hundrevis av andre landsbyboere. Befolkningen protesterte
mot det de sier var et angrep som
Camposol hadde sparket i gang
overfor landsbyene.
– Vi gikk inn på tomta for å si
fra at de må la oss ha eiendommen – som tilhører de to landsbyene, sier Maria Luisa.
Store politistyrker ble satt inn
for å omringe og kaste ut inntrengerne.
– De holdt oss i fengsel en dag
og en natt, til advokatene fikk oss
ut. Vi vil at Camposol drar fordi
barna våre trenger jorda, sier Maria
Luisa Lupu som fortsetter:
– Vi er lei av denne konflikten.
Vi ønsker ikke lenger dialog, vi vil
ha landet vårt tilbake.
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Bondeslag
Ved Camposols paprikaplantasjer
var det i høst gatekamper, tåregass
og plyndringer i millionklassen.

det ved vannkanalen, og representanter fra de
forskjellige selskapene har i lokalpressen lagt
skylden på hverandre for angrepet.

En morgen i midten av oktober i fjor kom det
til alvorlige sammenstøt i San Vicente de Piedra Rodada, en av de to nordperuanske landsbyene som ligger i konflikt med Camposol. Da
hadde rundt 300 fremmede mennesker blitt
kjørt til landsbyen, i overfylte lastebiler. Ifølge
landsbybefolkningen skal flere ha vært kjente
kriminelle fra byen Sullana. De var bevæpnet
med stokker og kniver, og skulle gå til angrep
på landsbybefolkningen.
Det utviklet seg til et stort gateslag mellom
inntrengerne og bøndene. Etter at landsbyene
hadde troppet opp med over tusen mann,
trakk pøblene seg tilbake.
Lokale rykter sier at inntrengerne fikk betalt
for å delta i slagsmålet.
Ingen har hittil påtatt seg ansvaret for å ha
sendt de 300 kriminelle inn i landsbyen. Det er
flere selskaper i området som krangler om lan-

Det som er sikkert er at noen med svært
mye penger har leid inn banden. Bøndene selv
mener det var Camposol, og dagen etter, 15.
oktober, stormet de illsinte bøndene Camposols plantasjer i protest. Flere hundre landsbyfolk ble med på raidet. Enkelte avisoppslag
nevner 1000 andre nevner 4000 mennesker.
Mens politiet hadde vært fraværende da landsbybeboerne dagen før ble angrepet av inntrengerne, troppet de nå mannssterke opp for å
beskytte selskapets eiendom.
200 bevæpnede politimenn ble satt inn for å
stanse bondeangrepet på det norsk-registrerte
selskapet.
Politiet brukte tåregass for å få befolkningen ut. 16 bønder ble pågrepet, og to ble sendt
til sykehus med skader. Ifølge politiet og selskapet gjorde inntrengerne skader for hele 4
millioner kroner.
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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.

FOLKEVETT nr. 2 • 2009

29

Stifinner

tekst Trond
Maria
Guzmán-Gallegos
Wormstrand
Prosjektkoordinator
Folkevetts
faste stifinner
i Regnskogfondet

Du gode hjul
Jeg sykler gjennom et landskap med langsom elv og spirende åker.
Sola har bare så vidt sluppet fri fra åsen i øst.

Rester av natten sitter i
kroppen min. Minst en gang om
våren prøver jeg å være ute når det
første sollyset åpner blomster og
fuglenebb.
I slike stunder får jeg en ømhet
for tohjulingen min, den blir en
nær venn. Jeg klapper den som en
ridehest. Jeg skryter av den. – Du er
et fantastisk redskap, sier jeg. Vakker er du også i din enkelhet. Du
gir meg selvfølelse fordi jeg forstår
deg – og kan reparere deg.
Jeg hører lerkesang og insektmusikk. Rotfaste vekster flyr forbi
meg på begge sider, lysegrønn
hvete, gul løvetann og blå veronika. Hele tiden susende sykkelvind. En stemme trommehinnene
mine har blitt godt kjent med.
Du er en av menneskets fineste
oppfinnelser, smigrer jeg. Du er
det perfekte transportmiddel.
Med deg mellom beina overgår
mennesket dyr og maskiner i
effektivitet. I forhold til vekta
bruker både flyet, fuglen og fisken
mer energi til å forflytte seg.
Jeg har lest at luftslangen og
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andre enkle oppfinnelser som
på 1800-tallet ga sykkelen den
makeløse effektiviteten, bare kan
sammenlignes med tre andre oppfinnelser i transportens historie. I
steinalderen: Hjulet. I middelalderen: Hestens seletøy, stigbøyle
og sko. I det femtende århundret:
Portugisernes havgående skip.
Sjøer av duft dasker mot ansiktet mitt. Risikerer jeg å deformere
ansiktet? På 1890-tallet ble syklister advart mot å bevege seg mot
vinden i den høye farten – de
kunne få et sykkelansikt.
Jeg vil holde en tale for deg
Carl Drais von Sauerbronn
(1785-1851). Du er av mange
regnet som sykkelens oppfinner.
Jeg burde ha talt til deg for lenge
siden. Du rullet inn i mitt liv da
jeg var tolv. Rød, funklende og
eggende sto min første, nye sykkel der. To dager etter ble DBS’en
stjålet. En av de svarteste dager i
mitt liv.
Oppfinnelsen din, Carl, er
en av mine beste kamerater. Du
har gjort meg svevende, vektløs

– så nær stillheten. Du hadde en
fabelaktig idé og gjennomførte
den. Hvordan kjente du til energikrisen? Ante det deg at du skapte
en løsning?
Jeg sier til sykkelen min: – Du
er renslig. Du bidrar mikroskopisk med svevestøv og utgjør
ingen trussel mot værlaget.
Stillferdig er du også. Vi to vekker ingen på vår morgentur. Din
bevegelse er like fredelig som
stokkandens padling i elven ved
siden av oss.
Lønnsom er du også: Når en
nordmann bruker deg til jobben
eller skolen sparer han samfunnet daglig for 150 kroner. Hva om
matpakkesyklisten får tilbakebetalt pengene samfunnet tjener på
ham? Med for eksempel to hundre sykkeldager i året, blir det 30
000 kroner. Bejing-aktige sykkelkøer hadde oppstått – kanskje.
Jeg forteller sykkelen at det er
godt å bruke et redskap som jeg er
så fortrolig med at jeg kjenner det
som en forlengelse av kroppen.
Blir jeg blind av kjærligheten

til sykkelen? Nei, jeg vet hvordan
det kan være å ri den: Når buksebaken trekkpapiraktig suger
vann fra setet. Når mitt venstre
buksebein utgjør en skvettlapp
for passerende biler. Når regn på
brilleglassene visker ut den hvite
grøftekantstripen jeg balanserer
på. Jeg har hørt en kirurg kalle
syklister kroppsdelsdonatorer.
Så selv om den britiske legeforeningen trøster oss med at helsefordelen ved å sykle er tjue ganger
større enn risikoen for å forulykke, er det kanskje forståelig at
ikke flere sykler til jobben.
Har sykling noe til felles med
dansen? Filmfiguren Billy Elliot,
gruvearbeidersønnen som heller
ville danse enn å bokse, ble spurt
av opptaksjuryen ved The Royal
Ballet School om hva han tenkte
på når han danser: – Jeg forsvin-

“

Forest Woodward / Istockphoto

Oppfinnelsen din, Carl, er en av mine
beste kamerater. Du har gjort meg
svevende, vektløs – så nær stillheten.
Du hadde en fabelaktig idé og
gjennomførte den.
ner, jeg blir elektrisk, jeg svever
som fuglene, svarte han. Også
syklisten bryter lenker, opphever
tyngdekraften. Det er kanskje
derfor tohjulingen har overlevd,
til tross for sterk konkurranse fra
mektigere og makeligere transportmidler.

Berusende frihetsfølelse og
sang hører sammen. Jeg kan ikke
synge, men jeg synger. Sykkelen
min bærer en arie inn i vårskogen.
Fuglene lytter. Ekornene roper
tsjekk-tsjekk. Bregnene ruller ut
sine små faner.
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Harpun Euro RSCG Foto: Aina C. Hole

Ildsjel

En mann og hans

neshorn

01. Ram Prit Yadev
sammen med det
foreldreløse neshornet
” Beauty”. Etter flere
mislykkede forsøk på å
sette Beauty ut i naturen
igjen, ble hun sendt
til en zoologisk hage i
Østerrike.
(Foto: Knut-Erik Helle)

Han har delt hus med både tiger og
neshorn - og mener mennesket er det
farligste dyret på planeten. Møt naturvennen Ram Prit Yadev fra Nepal.
tekst KNUT-ERIK HELLE

Ingen har tjenstegjort lenger
enn Ram Prit Yadev for å ta vare på
Nepals unike artmangfold. Skogvokteren har arbeidet i 22 år i Chitwan nasjonalpark, tre år i Bardia
nasjonalpark og ett år i Shuklaphanta. I dag er han pensjonert,
men arbeider fremdeles sammen
med lokale miljøorganisasjoner for
ta vare på alt fra den akutt truede
Gharialen til den sårbare bestanden av tiger i landet.

Yadev setter stor pris på morningene i jungelen. Spesielt når morgentåka ligger over jungelen og
gresslettene i Chitwan.
Et liv uten kontakt med natur
er et mekanisk liv, mener skogvokteren, selv om man er lykkelig.
– Hva er meningen med livet
uten naturen? Vi trenger naturen, bare med naturen kan vi ha
et godt liv, hevder Yadev.
Leopardklem

En del av livet

– Naturen er en del av livet mitt.
Jeg elsker dyrene - og alt annet i
naturen, forteller Yadev. Noen få
dager i en storby er nok til at savnet etter skogen tar overhånd for
skogvokteren. Han husker godt
første natten han tilbrakte i jungelen som nyutdannet naturviter
fra universitetet i Katmandu. Han
sov ikke godt.
– Jeg trodde tigere var aggressive og neshorn farlige. Det tok
ikke lang tid før jeg innså at livet i
skogen var langt mer vennlig innstilt. Nå sover jeg hvor som helst i
jungelen. Jeg har aldri hatt et farlig
møte med dyr, forteller Ram Prit
Yadev. Nå mener han mennesket
er det farligste dyret på planeten.
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Gjennom arbeidet har skogvokteren tatt hånd om mange foreldreløse dyr i hjemmet sitt. Tiger,
leopard, neshorn og slanger har
bodd i stua hans.
– På begynnelsen av 70-tallet
slet vi med å holde liv i foreldreløse dyr. Det var sjelden de overlevde. Vi måtte finne nye måter
å ta vare på dem. Dyrene trenger
mye omsorg, så vi tok med dem
hjem, forteller Yadev.
Han husker spesielt en leopard
han hadde hjemme som vokste raskere enn forventet og nærmet seg
voksen størrelse på nesten 100 kilo.
Etter at Yadev hadde vært på reise i
fire døgn var leoparden så glad for
å se ham igjen at den gikk opp på to
ben og gav skogvokteren en klem.

01.

Yadev gikk nesten i gulvet med det
tunge kattedyret over seg.
– Leoparden var som mitt
eget barn og som art er de veldig
vennlige, noe som gjør nær kontakt mulig, minnes Yadev. Tigere
har et helt annet temperament;
de holder seg mer for seg selv, og
bjørnunger blir lett aggressive,
ifølge skogvokteren.
Neshorn er imidlertid svært så
vennlige. Størrelsen gjør det likevel vanskelig å ta hånd om dem
selv når de er rimelig unge. En
neshornunge kan dessuten være
svært sta.
– Når du må flytte på dem må
du enten dytte eller friste med et
eple, forklarer Yadev lattermildt.
Elefanten er skogvokterens favorittdyr. Intelligensen gjør dem
helt spesielle, mener han.
– En natt jeg red på elefant inne
i jungelen mistet jeg skyggelua på
bakken. Jeg kunne ikke engang se

mine egne hender i mørket. Elefanten plukket likevel opp lua og
gav den til meg med snabelen,
forteller naturvennen.
Miljøkampen

Naturvernarbeidet i Nepal har på
få tiår kommet svært langt.
– Når vi opprettet de første
nasjonalparkene fantes det mindre enn hundre neshorn og bare
20 tigere i Nepal. I dag er det flere
enn 500 neshorn og 18 prosent av
landet er vernet, forteller Yadev.
Tigerne klarer seg også svært bra
i Nepal. Bare i Chitwan er bestanden på omkring 100. Han mener
det er mange grunner til at vernet
av naturen har vært så vellykket i
fattige Nepal.
– I vår religion er naturen hellig. I hindusimen er elver og trær,
- ja hele naturen er spirituell og
guddommelig for oss, forklarer
Yadev.

Endelig er Økologiske Norgården i butikken!
Norgården er en ny serie som er 100% økologisk. Det vil si at all mat er laget på naturens eget vis, uten bruk av
kunstgjødsel, sprøytemidler eller tilsetninger av noe slag. Økologisk kjøtt og egg kommer fra dyr som får leve og vokse
uforstyrret i sitt eget tempo, med stor bevegelsesfrihet, lys og frisk luft – og de spiser selvfølgelig økologisk fôr.
Allerede i dag ﬁnner du over 20 Norgården-produkter i butikken, og ﬂere er i anmarsj - følg med!
www.norgarden.no

– av naturlige årsaker
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Repotasje Kjernekraft i Norden

Kjernekraft i Norden

Olkilouto/Helsinki:
tekst og foto Arne Storrønningen

Om hundretusen år
er ikke alt glemt
Finland bygger verdens største atomreaktor. – Den finske
miljøbevegelsen med Greenpeace i spissen hevder
anleggvirksomheten er preget av graverende brudd på
sikkerhetsbestemmelsene og dårlig sikkerhetskultur.

01. I idylliske omgivelser på den
finske kysten mot Bottenviken bygger
Finland verdens største atomkraftverk.
Her bygges også det som blir verdens
første lager for fast lagring av høyradioaktivt avfall.

F

inske miljøaktivister krever nå stans i
den ekspansive finske kjernekraftpolitikken. - Finland
lar en historisk
sjanse til å utvikle ren energi løpe
fra seg, sier Harri Matti, kampanjekoordinator ved kontoret til
Greenpeace i Helsinki. Kjernekraft
er en gammeldags form for energi
som dessverre har fått en renessanse i mange land, mener den
finske kjernekraftmotstanderen.
Kraftig forsinket

På kjernekraftverket Olkilouto
sør for Pori jobber 4000 anleggarbeidere fra over 30 land på det
som blir verdens kraftigste atomreaktor. Byggingen startet i 2005
og skulle opprinnelig være sluttført i 2009. Imidlertid er fristen
for ferdigstilling skjøvet 3 år fram
i tid. Anlegget vil ikke kunne tas i
bruk før 2011. Det franske kjernekraftselskapet Areva som bygger
reaktoren må trolig betale skyhøye forsinkelsesgebyrer til den
finske oppdragsgiveren.
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Fra før finnes det to kommersielle reaktorer i drift på kjernekraftverket. Olkilouto eies av en
gruppe ledende finske industrikonsern. Anlegget produserer
utelukkende kraft til eierbedriftene. Bedriftene bestemmer selv
om de vil bruke energien til egen
virksomhet eller selge den videre
i det kommersielle kraftmarkedet. Det nye anlegget er en såkalt
lettvannsreaktor, og karakteriseres ofte som tredje generasjon
atomreaktor.
Utbyggerne må tåle sterk kritikk for ikke å etterleve forskrifter
og sikkerhetsbestemmelser. I tillegg må de forklare omfattende
kostnadsoverskridelser. Ifølge
Greenpeace lå den opprinnelige
prisen på 3.2 milliarder euro. Den
endelige kostnaden blir trolig 5
milliarder euro, 1.8 milliarder
euro mer enn den opprinnelige
kalkylen.
Stor motstand

Bølgene har stått høyt rundt den
finske kjernekraftsatsingen. I
mai 2007 blokkerte aktivister fra

Greenpeace veien til anlegget og
lenket seg fast til tønner fylt med
sement. Andre lenket seg fast til
porten. De mest hardnakkede
hadde klatret opp i en høy byggekran inne på området og klarte
en stund å unnslippe lovens lange
arm.
Ifølge Greenpeace i Finland
har den finske Strålsakerhetcentralen (Stuk) påvist over tusen
brudd på sikkerhetsforskriftene
i forbindelse med byggingen av
den nye reaktoren. Avvikene varierer fra bagatellmessig til kritiske,
sier Harri Matti, videre. Opplysningene om antall brudd på sikkerhetsbestemmelsene bekreftes
også i en pressemelding fra den
finske ambassaden i Oslo.
Uavhengige sikkerhetseksperter har i tillegg på oppdrag fra
Greenpeace gått igjennom alle
sider ved byggingen. Konklusjonen er nedslående. Ifølge de
finske miljøaktivistene påpeker
ekspertene dårlig forretningskultur og indikasjoner på dårlig sikkerhetskultur knyttet til
Olkilouto 3.

01.

Et bevis på høy sikkerhet

– Nei, sikkerheten står i høysetet. Derfor tar vi den tiden som
er nødvendig for å kunne levere
et kjernekraftanlegg av høyeste
kvalitet, sier Kathe Sarparanta,
kommunikasjonsdirektør ved
Teollisuuden Voima Oy (TVO),
selskapet som eier det finske
atomkraftverket i Olkilouto. Hun
tilbakeviser påstandene om dårlig
sikkerhetskultur. Av vi går over
den estimerte byggetiden skyldes
nettopp at vi legger avgjørende
vekt på sikkerhet og teknisk kvalitet, sier Sarparanta.
Bransjefolk fra hele Europa
har valfartet til kraftverket på
den lille øya ytterst ute mot Bottenviken. Siden byggingen tok til
for omkring 4 år siden har over
tjuetotusen personer vært innom
besøksenteret. TVO har åpenhet
og kommunikasjon som en høyt
prioritert del av sin forretningsstrategi. Vi legger stor vekt på å gi
innsyn i det vi holder på med, sier
kommunikasjonsdirektøren.
Den nye reaktoren er den første
som er bygd i den vestlige verden

etter Tsjernobyl. Kjernekraftindustrien i mange land følger
prosessen nøye. Erfaringene fra
Finland vil være gull verdt når
andre land eventuelt setter i gang
sine prosjekter. For de franske
reaktorleverandørene er referansene fra Finland avgjørende når
de begir seg ut på internasjonal
salgstokt for å selge fransk kjernekraftkompentanse.
Vakkert på atomøya

Undertegnede besøkte det finske
kjernekraftverket i oktober 2008.
Veien til det som skal bli verdens
største atomreaktor går gjennom
idyllisk finsk skoglandskap. På
Olkilouto står urørt gammelskog. Høstluften er klar og frisk.
En stokkand seiler i langsom bue
over den sorte vannflaten i et lite
skogstjern.
Lite avslører at vi nærmer oss
et av landets to atomkraftverk og
et av Finlands største utbyggingsprosjekt med flere tusen anleggsarbeidere. Området er kjent for
stort artsmangfold. Elg og rådyr
holder til utenfor gjerdene og

nylig ble det observert ulv i det
som i dag er et fredet naturområde. Innenfor gjerdene dyrkes
det druer hjulpet av temperaturen
fra det varme spillvannet.
Det står en moderne, men enslig vindmølle på området, hva gjør
den der? Ifølge kommunikasjonsdirektøren er den mer tiltenkt
rollen som et pr-virkemiddel enn
som kraftkilde.
Det må 6000 vindmøller som
denne til for å kunne levere like
mye elektrisk kraft som ett kjernekraftverk, sier Sarparanta. I
løpet av 2 timer produserer våre
to reaktorer like mye strøm som
denne vindmøllen gjør i løpet av
ett år. Det sier noe om kjernekraftens effektivitet i forhold til den
fornybare energien, forklarer Sarparanta. I tillegg er energien fra
kjernekraft absolutt stabil. Vindkraften er avhengig av meterologiske variasjoner og kan ikke på
samme måte forsyne industrien
eller befolkningen med forutsibar
energi, sier hun.

Om hundre tusen år
er ikke alt glemt

Dypt nede i grunnfjellet på området bygges også verdens første
permanente langtidslager for
høyradioaktivt avfall. Foreløpig
har tunnelen nådd ned til 250
meter. Men selve deponiet skal
ligger mer enn 600 meter nede i
fjellgrunnen innkapslet i store
beholdere.
Kommunikasjonsdirektør
Sarparanta tar oss ikke med ned
til det halvferdige langtidslageret, men vi får se lagret hvor det
medium farlige avfallet ligger. I
samme området rundt 150 meter
under bakken ligger også mellomlageret hvor det høyradioaktive
avfallet oppbevares midlertidig i
påvente av et ferdigstilt sluttlager.
Avfallsproblemet regnes fortsatt av mange som kjernekraftens svakeste punkt. Fortsatt har
ingen av verdens 31 kjernekraftproduserende land en fullt ferdig
utviklet sluttløsning for lagring
av høyradioaktivt fall. Finland
ligger an til å bli det første når
deponiet dypt nede i grunnfjelFOLKEVETT nr. 2 • 2009
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av Steinar Lem

Kjernekraft i Norden

let er ferdig. Er det sikkert? Den
norske professoren Jon Samset
ved høyskolen i Akershus, mener
lagring av atomavfall er løst teknisk sett, men ikke mentalt.
Men mange andre stiller spørsmål ved det ekstreme tidsperspektivet. Det trengs mer enn 100.000
år før det høyradioaktive avfallet
kan klassifiseres som trygt. Selv
om hundretusen år kort tid i
geologisk sammenheng og det er
liten grunn til å frykte lekkasje i
stabilt grunnfjell eller endringer
i de geologiske strukturen i løpet
av en så kort geologisk periode, så
er dette et helt uoverskuelig tidsspenn sett i menneskelig historisk
sammenheng.
Er det etisk riktig å overlate så
store avfallsmengder til så mange
framtidige generasjoner? I følge et
Greenpeace- dokument finnes det
for øyeblikket 270.000 tonn høyradioaktivt avfall (brukt brennstoff)
på kloden. Mengden av slikt avfall
øker ifølge Greenpeace med rundt
12.000 tonn årlig. En global renes-

Ytring innenfra

sanse for kjernekraftindustrien vil
føre til en mangedobling av verdens 440 kommersielle reaktorer
og en eksplosjon i mengden kjernekraftavfall.
De dype hallene nede i berget er rene og sterile. Men det er
godt å komme opp i dagen igjen.
Kveldsluften ute er befriende ren
og klar. De første stjernene har
kommet tilsyne på høsthimmelen. En flokk Kanadagjess flyr i
plogformasjon i skumringen. Ved
besøksenteret rasler det i lyngen.
Kanskje en rev eller et rådyr på vei
inn i gammelskogens trygghet.
Det er vakkert i omgivelsene
rundt det som skal bli verdens
største atomreaktor. I leiebilen
tilbake f ra atomøya tenker jeg
på hvor langt hundre tusen år
er. Minnene om vår tidsalderalder vil ikke engang en være fjern
skygge. Men det store hulrommet i grunnfjellet lagret med
vårt atomavfall vil være der. Med
strålende hilsen oss det i tjueførste århundre.

02. Ved porten til det finske atomkraftanlegget i Loviisa. Landet frykter avhengighet av russisk gass og ser også på kjernekraft som et middel for å oppnå nasjonale klimamålsettinger.
02.

Finlands nye atom-offensiv
Kjernekraft er ikke den optimale løsningen. –Vi
bygger kjernekraft fordi vi må. Det er ikke et
valg vi gjør med glede, hevder Finlands miljøvernminister Paula Lehtomäki som har vært
nestleder i det finske Senterpartiet siden 2002.
– Finland trenger kjernekraft fordi vi er i en utfordrende situasjon, uttalte hun i et intervju med Aftenposten i august 2008.
Vi må redusere utslippene av klimagasser samtidig som forbruket av elektrisitet stiger, sier hun.
Fra 2012 vil kjernekraften stå for rundt 35 prosent av den
finske kraftproduksjonen i følge ministeren. Resten vil komme
fra ulike kilder som vannkraft og bioenergi. I et normalt år
importerer Finland rundt 18 prosent av kraften som brukes, to
tredjedeler av dette er russisk gass.
Finlands satsing på kjernekraft er også knyttet til ønsket om
minst mulig avhengig av gassforsyninger fra landets store
nabo i øst.

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Norge viser vei

Jens og Kristin forsterker også kravene til klimaansvar i de
selskapene som fondet eier. Det trengs. Når fondet har tapt
enorme summer på finanskrisen – og i tillegg litt ekstra på
spekulasjon – er det en trøst at det inntar en internasjonal
lederrolle i å gjøre finansmarkedet til en pådriver for miljøinvesteringer. Vi trenger et marked som forsterker klimainvesteringene kraftig. I tillegg kreves det selvsagt store
offentlige investeringer i energisparing og fornybar energi.
Men uten næringslivets og finanssektorens medvirkning
blir neppe klimaproblemet løst.

Farlige ørner

Kanskje regjeringen vil gi oss flere grunner til å juble før
høstens stortingsvalg?
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av steinar lem

Årets stortingsvalg finner sted tre måneder før
det livsviktige klimatoppmøte i København. Vi jubler for
at regjeringen har gitt klimaet en viktig seier før valget:
Finansministeren har fått statsminister Jens til å opprette
et miljøfond. Ti milliarder av Pensjonsfondet skal investeres i miljø- og klimateknologi.

Vårt arbeid for å reformere Pensjonsfondet nytter! Vår
nyhetstjeneste Norwatch har overvåket fondets investeringer siden 1990-tallet, og våre rapporter og vår politiske
påvirkning bidrar til at fondet stadig tar nye etiske steg.
Det er ingen motsetning mellom å kjempe for at fondet
blir mest mulig etisk og klimavennlig, og det å problematisere fondets eksistens. Norge bør dempe og gradvis fase
ut oljeutvinningen. For klimaets skyld må vi si ja til sol og
nei til olje. Bruk av solenergi, også i Norge, vil gi en sikker
klimagevinst og haugevis av nye arbeidsplasser. Når Jens
Ulltveit-Moe nå investerer inntil 4,5 milliarder i solenergi,
bør han bli et forbilde både for miljøvernere og private
investorer. Vi tar hatten av for nok en Jens!

Ulvetider

av Steinar Lem

Hurra for Jens

Noen andre saker vi satser på for tiden: * Norske selskaper som kjøper varer fra u-land må sørge for at produksjonsarbeiderne for utbetalt en lønn det går an å lever av.
Offentlige innkjøpere må pålegges å stille ufravikelige
etiske krav. * Vi skal fremme en økologisk økonomi, med
nye mål for den økonomiske politikken. Det må bli lønnsomt å være miljøvennlig og dyrt å forurense. * Vi krever
at etiske vurderinger bringes inn i alle investeringer, også
hos de private fondene. * Vi arbeider for høyhastighetstog
mellom de største norske byene, med forbindelser til resten
av Europa. Det vil gi mer behagelige reiser, og vil dempe
bil- og flytrafikken. Folk og gods kan fraktes med små
klimagassutslipp.
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– Regjeringen vil vise verden at bærekraftig utvikling er viktig for
Norge, sier statsråd Sylvia Brustad.
Bare billig kraft er viktigere. Og billig bensin. Og billige flyturer.
Og billig kjøtt. Og nye oljefelter, mer oppdrettslaks, nye veier, elendig
artsvern – kort sagt: Bare penger er viktigere.

Reindriftsnæringen kan opplyse om at de siste fem årene har ørn tatt
60 000 reinsdyr. Ørn kan bare ta kalver. Hver dag i mai ligger det
altså en armada på hundrevis av ørner over Finnmarksvidda med hver
sin kalv i nebbet.
Sikkert litt av et syn. Noe for turistindustrien?

Autoritære miljøvernere
I siste Folkevett kan man lese at Framtiden i våre hender er Norges
desidert største, demokratiske miljøorganisasjon.
Men i forhold til alle de medlemstunge ikke-demokratiske miljøorganisasjonene, blir nok FIVH bare en småtting.

Verden stopper…
… skriver Aftenposten. Det viser seg å være fordi Pengefondet mener
at verdensøkonomien stopper i år. Det viser seg å være fordi veksten
trolig bare blir på 0,5 prosent.
Alternativet til at en bil kjører fortere og fortere er som kjent at
den stopper helt.

Krise med pakke
Norwegian lanserer ”Vår krisepakke til deg”: Billetter til en rekke byer
til 319 kr.
Denne pakken hjelper nok både på finanskrisen, klimakrisen og
verdens moralske krise samtidig.

Når en aggressiv art møter en fredelig
Elgkua oppførte seg svært aggressivt overfor oss, men vi hadde
ikke problemer med å skyte den, forteller Harald Ekli i viltpatruljen i
Trondheim.

Vanens makt
– Jeg klarer ikke å se for meg et Norge uten flytrafikk mellom de
store byene, sier Steinar Killi – som nettopp gikk av som direktør for
Jernbaneverket.
I stedet for visjoner har han kanskje aksjer i Norwegian?

En miljøgave.
wwwPaul McCarty har kjempet for lavutslippsbiler. Toyota ville derfor
sende ham en Lexus til bursdagen. De sendte miljøbilen… med fly.
Sir Paul oppdaget kanskje først da at Toyota er mindre miljøengasjert enn ham selv.
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Opus

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.

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

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

Medlemstype

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

Husstandsmedlem
Gjelder ut 2009

Opus trykkes på Engelsk denne gangen i påvente av lisens for oversettelse.

FØDSELSDATO

NAVN

Husstandsmedlemmer
jeg vil melde inn gratis:

Folkevett 2:09

ANTALL

medlemskap kr 200 for ett, kr 400 for tre.

Jeg bestiller gavekort på:

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

- vi skal fylle dette skipet til FNs klimatoppmøte
i København i desember
Verden venter i spenning

Vi kan love en reise spekket med innhold:

Representanter fra 192 land skal
forhandle fram en ny internasjonal
klimaavtale.

Klimainformasjon

Blir avtalen sterk nok til å hindre en
katastrofal oppvarming av kloden?
Vi skal fylle skipet til København med
over 1000 deltakere, da blir vi sett
og hørt.

Bli med!

Mer informasjon:
www.klimaseilas.no
Bestilling:
www.dfds.no/klima
tlf 21 62 13 40

Du kan høre foredrag/debatter i alle skipets
møterom. Vi samarbeider med CICERO, Senter
for klimaforskning i Oslo. I programmet ﬁnner
du ledende klimaforskere, politikere og ”klimavitner fra sør”.

Underholding

Kjente norske artister opptrer i nattklubb,
pianobar og vinbar. deLillos holder konsert.

Markeringer

Fritid

Vi blir i København i syv timer – så du får tid
til egenaktiviteter.

Tid og pris

Klimaseilasen koster fra kroner 1435,-.
Prisen inkluderer lugar tur/retur, foredrag,
underholdning, en økologisk festmiddag og
buss til sentrum/arrangementer i København.
Avreise fra Oslo lørdag 12. desember kl 1700.
Tilbake i Oslo mandag 14. desember kl 0930.

Du får muligheten til delta på markeringer
ved avreise fra Oslo og på arrangementer i
København. Vi skal vise at vi vil ha en sterk
klimaavtale. Du trenger ikke være en
“demonstrant” for å delta, det holder at
du er klimainteressert.
Klimaseilasen arrangeres av Framtiden i våre hender i
samarbeid med Kirkens Nødhjelp
NB! Det er lurt å bestille raskt – da har du ﬂere lugartyper
å velge mellom. Velkommen om bord.

