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Sola i våre hender
Mer enn halvannen milliard mennesker lever uten elektrisitet. I den
indiske delstaten Rajasthan har utdanning av kvinnelige barfotingeniører skapt nye muligheter for fattige landsbyer som må se langt
etter å bli koblet til det offentlige strømnettet.
Folkevetts journalist Knut Erik Helle har besøkt Barfotuniversitet i byen Tilonia i Rajasthan. Her utdannes fattige landsbykvinner,
alle analfabeter, til jobben som solenergi-ingeniører. De får i oppgave å installere, drifte, og vedlikeholde solcellepaneler i landsbyene
sine. De kommer hit som kvinner, og reiser hjem som tigere, hevder
Bunker Roy, grunnleggeren av den unike indiske grasrotinstitusjonen. Vi har gitt opp å utdanne menn som solingeniører, de vil
bare ha sertifikater og så forsvinner de i en jobb i nærmeste storby.
Kvinnene derimot er rotfestet i landsbyene. Desto eldre kvinnene
er, desto mer stabile er de, mener Roy.
Sentralisert kraftproduksjon i form av kjernekraft eller kullkraft,
er det vanligste energi-alternativet i mange fattige land og områder.
Men dette er en kostbar og komplisert form for energiproduksjon
som verdens fattigste befolkning har begrenset tilgang til.
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Tema: Solkvinnene
Alt for barnebarna
Den globale klimaløsningen
Til minne om Steinar Lem
I verftenes bakgård
Krisens mulighet
Mer enn støv

Glem fottøyet. Nyt turen!
Fottøyet er det aller viktigste for en vellykket tur.
Alt er ødelagt hvis føttene er såre, har gnagsår eller blemmer.
Eller du har gått time etter time og irritert deg over
tunge og våte støvler.

Tibet Anfibio

Faste spalter
Kommentar
Fra verdens tak
Verden rundt
Din grønne hverdag
Ytring innenfra
Opus

Vær nøye med valg av både sokker og støvler.
La Sportiva har lette støvler med suverene egenskaper.
Har du La Sportiva på bena kan du nyte turen og
«glemme» fottøyet. Vi anbefaler Bridgedale sokker.
Fjellstøvler fra La Sportiva
kjøper du i din sportsforretning.

Importør: Atello AS, 3301 Hokksund, www.atello.no
www.lasportiva.com
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Filosofien til Barfot
universitetet er å gi de fattige
muligheten til selv å ta fram
tiden i sine egner hender. Det
er en utviklingsfilosofi som
sjelden har slått feil.

Både kullkraft som er CO2 -renset og den nye generasjonen kjernekraftverk, er beheftet med alvorlige sidevirkninger. Renseteknologi for kullkraft er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, fortsatt
bygges ingen av verdens nye kullkraftanlegg med CO2 -rensing.
Hvorvidt CO2 -lagring kan foregå på en sikker måte er fortsatt et
stridsspørsmål blant fagfolkene. Kjernekraften sliter også med et
uavklart lagringsproblem, betydelig mer langtrekkende og alvorlig
enn lagring av CO2 .
Bruk av solenergi har vist seg å være et viktig første skritt i elektrifiseringen for verdens aller fattigste. Filosofien til Barfotuniversitetet er å gi de fattige muligheten til selv å ta framtiden i sine egne
hender. Det er en utviklingsfilosofi som sjelden har slått feil.
De indiske Barfotenergi-erfaringene viser også at framtidens
energiproduksjon ikke bare kan bli bærekraftig og miljøvennlig,
men også langt mer desentralisert enn det som nå er tilfellet. Solenergi-teknologien har potensial til kraftig effektivitetsutvikling
og vil i mer moden form kunne gi fattige landsbyer og regioner
som i dag er uten tilknytning til nettet, ikke bare leselys og strøm
til lading av mobiltelefoner, men en fullverdig og stabil energikilde
som kan dekke alle ønskelige behov for elektrisitet.
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Kommentar

Spillereglene for hele verdens
økonomien må endres. Dette er en
gigantisk oppgave.

Illustrasjon: Istockphoto

Erik Dammann (78) er forfatter og stifter av Framtiden i våre hender. Dammann har nylig tatt
initiativet til en serie konferanser om økonomi, vekst og konkurranse. Han ønsker å reise en global
debatt om nødvendigheten av å utvikle en ny bærekraftig økonomi.

Mot et sammenbrudd
for vekstøkonomien
Tiden er mer enn
moden for en stor,
verdensvid debatt
om hvordan vi skal
erstatte dagens
konkurranse
økonomi med en
økonomi som utfolder seg innenfor
de biologiske og
sosiale begrensningene på kloden.
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Det er åpenbart at hovedhensikten
med bekjempelsen av finanskrisen er å få den økonomiske veksten i
gang igjen. Vi burde heller benytte
denne anledningen til å utvikle en
økonomi uten vekst, en økonomi
for fordeling av det naturen kan
tilby oss på varig basis.
Problemet er at dette kan ingen
regjering sette i gang med alene
uten å råke ut i nasjonaløkonomiske problemer til skade for sin
egen befolkning. Spillereglene i
verdensøkonomien tvinger alle
til å delta i en internasjonal vekstkonkurranse hvor den som prøver å bremse vil skape konkurser,
kapitalflukt og arbeidsløshet.
Derfor er det spillereglene for
hele verdensøkonomien som må
endres.
Dette er en gigantisk oppgave.
Den må involvere verdens topp-

kapasiteter innen både politikk,
klima. miljø, økonomi og samfunnsplanlegging, og den vil ta
tid. Men nettopp derfor er det så
viktig at debatten og planleggingen starter i tide. Vi har ingen tid
å miste.
Hvis vi ikke har løst denne
omleggingen innen trettifem
år etter at veksten er kommet i
gang igjen, vil Kina og India som
en blokk med nær tre milliarder
innbyggere ha nådd opp til den
kjøpekraften pr. person som vi i
OECD-landene har nå, mens vi i
OECD-landene vil ha doblet vår
kjøpekraft enda en gang. Totalt
vil verden da ha tre til firedoblet
sin kjøpekraft. Alle vet at dette
er umulig. Det vil ha sprengt klodens bæreevne lenge før disse få
tiårene har gått , uansett hva vi
måtte ha utviklet av miljøtekno-

Fra verdens tak

logi. Likevel er den politiske og
offentlige debatten om en overlevelsesøkonomi uten veksttvang
ennå ikke begynt, bortsett fra
i mindre miljøgrupper utenfor
maktens sfærer.
Er det realistisk å få hele verden med på en slik omlegging?
Er det for eksempel å vente at
Kina og India vil godta å stanse
veksten i kjøpekraft og forbruk,
mens vi fortsatt ligger milevis
foran dem?
Svaret er selvfølgelig nei. Så
lenge vi ligger så langt over i levestandard og stadig krever mer, vil
vi fortsatt danne mål og mønster
for utviklingen i resten av verden.
En klar forutsetning for at den
nødvendige omleggingen skal
bli realisert, er at den innbefatter
en global utjevning, altså at vi blir
enige om en prosess hvor vi fra

hver vår kant nærmer oss et felles
nivå for en kjøpekraft innenfor
klodens tålegrenser.
Om vi skal makte å få med den
norske befolkningen og befolkningen i andre rike land på å ofre
goder de har blitt vant til er vi
avhengig av to ting: For det første
at media og markedsføring legger
mer vekt på å vise gledene ved et
mer harmonisk liv med mindre stress og konkurranse; mer
samarbeid, fellesskap og tid for
hverandre, frigjort fra presset for
å anskaffe stadig flere og stadig
mer unyttige ting. Altså nettopp
det Framtiden i våre hender har
arbeidet for siden starten.
Men en aksept for omleggingen forutsetter også at folk
innser alvoret i situasjonen, slik at
de godtar de begrensningene og
den fordelingen av nasjonalinntekten som samfunnet vil måtte
kreve av oss. Når noen påstår at
det ikke lar seg gjøre, pleier jeg å
vise til hva som faktisk skjedde i
Storbritannia under trusselen av
tysk invasjon ved starten av første
verdenskrig: I løpet av under ett år
var hele landet omlagt fra fredstil krigsproduksjon! Vi må bare
håpe at vi ikke trenger en verdenskatastrofe for å innse at vi nå står
overfor en enda mer omfattende
trussel enn britene den gang og
at den omleggingen vi nå trenger
stikker enda dypere.
Mange spør hva en ny verdensorden må innebære.
Jeg ville være stormannsgal
hvis jeg innbilte meg at jeg kunne
svare på det spørsmålet. Det er
nettopp det jeg mener vi må få
en debatt om. Men det er et par
prinsipper ved den nåværende verdensorden som jeg tviler på om vi
vil kunne beholde:
For det første tror jeg at økonomistyringen må bli mer demokratisk. Det vil si at vi, gjennom våre
politikere, må få mer kontroll med
hva kapitalen investeres i og bru-

kes til. Jeg tror ikke det finnes noe
alternativ til markedsøkonomien
som sådan, men markedet må
nok underlegges visse økologiske
og sosiale rammer. I framtiden
kan ikke kapitalen bare gå etter
maksimal profitt uansett om
profitten skapes ved produksjon
av meningløse forbruksartikler
eller en energikrevende eller sterkt
forurensende virksomhet. Men for
å oppnå en mer demokratisk styrt
økonomisk utvikling forutsettes
igjen en annen forandring:
Hvis samfunnet i dag prøver
å begrense kapitaleiernes investeringsfrihet eller pålegger dem
skatter eller miljø- og samfunnsansvar gjennom avgifter som
begrenser deres avkastning, kan
de umiddelbart flytte sin virksomhet til land hvor den slags
begrensninger ikke finnes. I dag
er imidlertid «fri flyt av kapital»
et av verdensøkonomiens grunnprinsipper. Det tror jeg vi må
endre i framtiden.
Hvordan har verden så lenge
kunnet overse de økologiske
grensene for vekst? Jeg tror det
har mye å gjøre med tanketrender blant økonomer, politikere
og i andre meningsdannende
kretser. Hvorfor trodde ledende
vitenskapsfolk lenge at jorda var
sentrum i solsystemet og hvorfor
var det så lenge «forbudt» å tro
noe annet på tross av alle bevis?
Jeg tror en tanketrend i vår tid
er at vi legger så stor vekt på natur
avkastningen, altså det vi kan tyne
ut av naturen, at vi har glemt å ta
vare på natur kapitalen, altså det
livsgrunnlaget vi trenger for å
skaffe oss vårt livsopphold.
Se på verdens dyrkingsjord. Økonomene har sett seg blinde på at
landbruksavkastningen, i form av
for eksempel korn, har økt dramatisk gjennom mange tiår ved
hjelp av moderne teknologi.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Bandh!
Hundrevis av dalitkvinner demonstrerte på åpen
gate i Katmandu sentrum nylig. Målet var å kreve
rent vann for alle – slett ingen selvfølge i Nepals
hovedstad. Finnes det ett land som kan noe om
politisk demonstrasjonskunst, så er det dette.
Jeg innrømmer at hjertet mitt banker fortere når jeg hører om
fattige kvinner med plakater i været, som går i tog for rettighetene sine. Hurra for beslutningspåvirkning fra grasrota, sosial
rettferdighet og en bedre verden. Men jeg blir mektig irritert når
jeg har kjørt i syv timer bare for å bli stanset på ubestemt tid, en
halvtime unna bygrensen, av en bandh - en politisk motivert veisperring. I Nepal er det å stenge veien blitt en populær måte for
partier og andre grupperinger å fremme sine krav til politikerne
på. Underskriftskampanjer duger tydeligvis ikke. I 2008 ble over
700 veisperringer, store og små, satt opp rundt omkring. Det er
nå slik at man ikke planlegger en reise uten å regne inn et par
dager ekstra i tilfelle veiene blir sperret. Et par dager!
– Vi stenger veinettet kun som et siste virkemiddel, fortalte
Birendra Mahato meg, lederen av Tharu-bevegelsen i Chitwandistriktet sør i Nepal. Han er mesterhjernen bak noen av Nepals
mektigste og blodigste veisperringer noen gang – aksjoner så
omfattende at de holdt landet som gissel i fem uker på rad i vår og
stengte grensen til India for import av alt fra bensin til barneklær.
Liv gikk tapt. Industrien ble kvalt. Turistene forsvant. Tharubandh’ene skal forsvare rettighetene til det marginaliserte Tharufolket i framtidens Nepal. De er beryktede, men er de effektive?
– Vi trodde vi hadde begynt å få fremgang, men så gikk
statsministeren av. Uten regjering hadde vi ingen forhandlingspartner lenger. Så vi åpnet veiene igjen, og vil gjenoppta samtalene - og aksjonene - når den neste regjeringen er på plass, sa
Tharu-lederen.
De siste tre ukene har Nepal vært uten regjering og landet har
svevet i en politisk limbotilværelse. BBC har kringkastet direkte
fra parlamentsbygget. FN har gitt uttrykk for sin bekymring.
Og landet har vært rolig – veiene har vært åpne. Det er bensin
i pumpene, turister har kunnet bevege seg fritt og de syke har
kommet frem til sykehuset i tide. Livet har vært... normalt.
I går kom nyheten om den nye regjeringen med en ny statsminister i spissen. Det er en seier for demokratiet og en lettelse
for det internasjonale samfunnet. Og for minoritetsgrupper med
et krav å fremme, er det på’n igjen. Plakatene pusses, bildekktårn
bygges opp. La forhandlingene begynne! Men for Nepal, og for
de millioner av mennesker som lever av og langs veiene i dette
langstrakte land, er framtidens veier stort sett stengt.
* Laurie MacGregor er deltaker i en journalistutveksling mellom Nepal Forum of
Environmental Journalists og Framtiden i våre hender med støtte fra Fredskorpset.

Kommentaren fortsetter på side 36.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge
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Livets nettleksikon
Forskere har nylig invitert folk rundt om i verden til å hjelpe med å sette sammen et globalt
nettbasert observatorium for livet på planeten.

Damkonflikt i Amazonas
Brasilianske myndigheter har gitt miljøtillatelse til
byggingen av to damanlegg i elven Madeira.

Forskere inviterer publikum til å rapportere om et livsmangfold i endring. Målet er å
overvåke hvordan det går med blant annet sommerfuglen Blå Morpho.

Til sammen vil damanleggene gi 6450 megawatt og koste 85 milliarder kroner. Miljøvernere kaller vannkraftplanene for en økologisk
katastrofe, og hevder at flere hundre tusen hektar med regnskog kan
legges under vann og at miljøsikkerheten ved utbyggingen er for dårlig. Oljefondselskapet Alstom har inngått kontrakter om levering av
utstyr til Jirau-prosjektet.

Hysa er blant fiskeartene som nylig har
blitt miljømerket.
(I llustr asjon : Wikimedia .org)

Norsk makrell, sild, hyse og
Barentstorsk har alle fått miljømerket Marine Stewardship Council som følge av bærekraftige
bestander og kan nytes med
god miljøsamvittighet, ifølge
WWF. Breiflabb, norsk hummer, uer, kveite og kysttorsk
har fremdeles problemer, og
miljøorganisasjonen anbefaler
at forbrukerne styrer unna disse
artene i fiskedisken.
– Spør etter miljømerket
fisk i fiskedisken, oppfordrer generalsekretær Rasmus Hansson
i WWF-Norge.

foto : lillian jonassen

Oppsving for fisken

Global vannkrise

Miljøpris til journalist

Verden må handle raskt for
å unngå en global vannkrise
melder FN i en ny rapport. Akutt
vannmangel kan bli realiteten
for halvparten av planetens
befolkning innen år 2030. Befolkningsvekst og høyere levestandard truer tilgangen på rent
vann for millioner av mennesker
ifølge FN-rapporten «Water
in a changing world». I Afrika
antar man at mellom 75 og
200 millioner vil bli rammet av
akutt vannmangel innen 2020.
I verste fall kan så mange som
700 milloner mennesker måtte
flytte som følge av vannmangel
de neste 40 årene, heter det i
rapporten. Les hele rapporten
på www.unesco.org

Den franske journalisten
Marie-Monique Robin er tildelt
Rachel Carson-prisen for 2009.
Hun tildeles miljøprisen for sitt
journalistiske arbeid knyttet til
saksfeltet matsikkerhet og genmanipulering. Hun har blant annet stått for filmen «The World
According to Monsanto» og en
bok med samme navn. Rachel
Carson-prisen er en miljøpris
til minne om den amerikanske
marinbiologen og forfatteren
Rachel Carson, også kalt den
moderne miljøbevegelsens mor.

Rent vann i tørre Rajasthan i India er
ingen selvfølge i dag. I framtiden kan
det bli verre. (Foto: K nut-Erik H elle)
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Elven Madeira i Amazonas. (Foto: Wikimedia.org)

Lyntog kan bli en realitet i Norge hvis
flertallet på Stortinget får det som de
vil. Fra stasjonen i Frankfurt går det
allerede raskt til de store byene.
(Foto: A rne Storrønningen)

Ja til lyntog i Norge
Miljøbevegelsen jubler over at
et bredt flertall på Stortinget
har sagt ja til høyhastighetsbaner i Norge.
– Endelig! Vi er utrolig glade
for dette vedtaket, sier leder
Arild Hermstad i Framtiden i våre
hender. Erfaringer fra andre land
viser at høyhastighetstog velges
av flertallet av de reisende. Togene er effektive, miljøvennlige
og lønnsomme, og baner bygges
nå ut i svært mange land, blant
andre så ulike land som Kina,
Korea, USA, Spania, Sverige,
Marokko og Argentina.

Miljøjournalisten Marie-Monique Robin.

Bidrar til okkupasjon

Norwatch

foto : reuters

foto : reuters

(Foto: I stockphoto.com)

Det er stor motstand mot Intex’ nikkelprosjekt på Mindoro. Foreløpig har
selskapet bare gjennomført prøveboringer. (Foto: K nut-Erik H elle)

Nikkel til besvær
Konflikten rundt gruveprosjektet til Intex Resources på
den filippinske øya Mindoro
fortsetter for fullt. I midten av
mai stanset provinsguvernøren med et dekret selskapets
forsøk på å få nikkelprosjektet
miljøgodkjent. Mange tusen
demonstrerte mot Intex som vil
omgå forbudet mot all gruvedrift på øya i 25 år. Mens Intex
(tidligere Crew) henter støtte
fra sentralregjeringen, mener
provinsmyndighetene at gruvedrift vil ødelegge både vannforsyning og jordbruk.

foto : lillian jonassen

«Livets leksikon» skal bli en guide til alt fra konsekvenser
av klimaendringer på ville dyr og sykdom som kan ramme
avlinger. Allerede registrerer fugleentusiaster sjeldne fugler
de kommer over og blomstervenner noterer seg når forskjellige arter blomstrer på våren i forskjellige databaser. Livets
leksikon skal samle denne informasjonen på ett sted. – Jeg
håper vi vil få millioner av folk som mater oss med data, sier
prosjektleder James Edwards fra Smithsonian-instituttet i
Washington til Reuters. Innen ti år håper forskerne at de har
et globalt system for overvåking av livet på planeten.
Les mer på www.eol.org

… det vi kan være vitenskaplig sikre på, er at vår bruk av fossilt
drivstoff skyver oss mot et kritisk vendepunkt. Og hvis vi ikke
frigjør oss fra avhengigheten til fossile drivstoff og legger om til
en ny energikurs for dette landet, så dømmer vi framtidige gene
rasjoner til en global katastrofe. Barack Obama

Oljefondet er massivt involvert
i Israels okkupasjonspolitikk.
I en rapport fra organisasjonen «Who Profits?» fremgår
det at fondet har investert i
32 selskaper som opererer
på okkupert palestinsk land.
Selskapene knyttes til bygging
av separasjonsmuren, overvåkning av palestinere og riving av
palestinske hjem.
– Det er meget beklagelig og i
strid med Genevekonvensjonene
som forbyr sivile bosettere på okkupert område, sier folkerettsekspert Hans Morten Haugen ved
Diakonhjemmet Høgskole.
Norwatch

Oljefondselskaper har vært sentrale i byggingen av de ulovlige bosettingene. (Foto:
Pengon/A nti-A partheid Wall Campaigno)

Norwatch

Kraftselskapet Vattenfall ønsker en
klimaavtale ”light».

Grønnvaskingspris
Den svenske energigiganten
Vattenfall har fått Grønnvaskingsprisen for 2009. Selskapet
presenterer seg som en klimaforkjemper, men arbeider likevel for
fortsatt bruk av kull, kjernekraft
og det juryen stempler som
pseudoløsninger som biodrivstoff
og karbonfangst og lagring.
Prisen deles ut av Corporate
Europe Observatory og danske
miljøorganisasjoner. Miljøbevegelsen er redd for at de store
forurenserne får for stor innflytelse på det store klimatoppmøtet i København i desember.

Tobakk kastes ut
Alle tobakksprodusenter skal
ut av Oljefondet. Det blir en
av konsekvensene når de nye
etiske retningslinjene vedtas av
Stortinget. Hittil har tobakksinvesteringene bare økt, og i fjor
var 14 milliarder kroner investert i
15 tobakkselskaper.
Men nå setter Oljefondet snart
kroken på døren for en industri
som i flere år har brukt press og
korrupsjon for å få utviklingsland
til å konsumere mer tobakk, og
som har kjøpt opp forskningsinstitutter og forskere for å benekte at
tobakk er helseskadelig.
Norwatch

Tobakken tilsettes kjemiske stoffer for å
skape raskere avhengighet.
(Foto: Joakim Hammerlin/Justworldphoto.org)
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Profilen Einar Steensnæs

Da han var olje- og energiminister ble han kåret til miljøversting.
Einar Steensnæs er tilbake i søkelyset som aksjonerende klimabestefar og med en klar melding om norsk klimapolitikk:
Vis handlekraft. Slutt med pusleriene.
tekst arne storrønningen foto LILLIAN JONASSEN

Alt for barnebarna

“

Finanskrisen har satt økonomer og politikere i
alarmberedskap verden over. Når skal vi se en
tilsvarende mobilisering av penger og politikk
for å løse den langt mer alvorlige klimakrisen?

Einar Steensnæs har en
bibel på kontoret. Den er slitt og
velbrukt. Han leser i den hver dag.
Favorittbibelverset er Paulus’ brev
til romerne, kapittel 8, vers 1, «Så
er det da ingen fordømmelse for
den som er i Jesus Kristus». Det var
første bibelordet unge Steensnæs
uttalte i en offentlig forsamling.
Det var sommeren han fylte 15.
Den unge mannen som reiste
seg fra benkeraden og lett nervøst
leste opp ett av det nye testamentets mest siterte bibelvers, skulle
få en sentral plass i norsk politikk
de neste tiårene. Han begynte sin
karriere som ordfører i hjembyen
Haugesund. Senere ble det plass
på Stortinget blant annet som
parlamentarisk leder for Kristelig
Folkeparti og leder i den utvidede
utenrikskomiteen. Han var også
medlem i regjeringen Bondevik I
og Bondevik II, henholdsvis som
kirke- og undervisningsminister,
utdannings- og forskningsminister og olje- og energiminister. Steensnæs var også første nestleder
i partiet, men tapte i drakampen
med Valgerd Svarstad Haugland
om selve ledervervet.
Etter at han trådte ut av rikspolitikken har han vært med på
å bygge opp Oslosenteret for fred
og menneskerettigheter, en ideell
stiftelse etablert på initiativ fra

vennen og partifellen Kjell Magne
Bondevik. I 2005 ble han oppnevnt som Norges representant i
UNESCO, FNs organisasjon for
utdanning, vitenskap, kultur og
kommunikasjon.
Steensnæs svarer velartikulert og språksikker på vanskelige
spørsmål, enten det dreier seg om
kvantefysikk, skapelse, helveteslære, rødvin, global oppvarming,
partnerskapsloven eller muslimers rolle i Kristelig folkeparti.
Han har vært hengt ut i Dagbladet, en nærmest uunngåelig
eksersis for en mann med dype
røtter i bedehusland, livslangt
avholdsstandpunkt, den norske
homofobprisen av 1990, og en
lederrolle i et parti som ble stiftet
av knelende vestlandspolitikere
på en bibelskole i Bergen en septemberkveld i 1933.
Mange andre fra det kristenpolitiske miljøet i Norge har fått
hardere tabloid medfart for sine
antatte mørkemannsgjerninger
enn bestefaren fra Haugesund.
Søk på Google viser ikke faretruende mange spor etter sammenstøt med det Dagblad-sfæren og
sekulære offentlige Norge. Politikeren Steensnæs har oftest holdt
seg i tid og rom.
Hvorfor sang lutheranerne
Einar Steensnæs og Kjell Magne

Bondevik gospelslagere og åndelig sanger i villaen til den innflytelsesrike religiøse stiftelsen
The Fellowship Foundation i
utkanten av den amerikanske
hovedstaden? Hvorfor satt den
amerikanske justisministeren
og pinsevennen John Aschroft
ved flygelet, og hvorfor «lusket to
Dagbladjournalister i buskene»
(sitat Bondevik) på det samme
stedet?
Da journalister jaktet på norske forbindelser til det som ble
beskrevet som lukkede amerikanske nettverk for kristne politikere
ledet trådene til den norske statsministeren og flere andre sentrale
Krf-politikere, blant annet Einar
Steensnæs og Dagfinn Høybråten. Påstanden om hemmelige
nettverk ble sterkt tilbakevist.
John Aschroft hadde dessuten
norske slektsrøtter. Moren, Grace
P. Larsen hadde norske foreldre.
Det var et godt uformelt utgangspunkt for å kommunisere med
en høytstående representant
for
Bush-administrasjonen.
Bondevik hadde også benyttet
anledningen under middagen
til å protestere mot amerikansk
dødsstraff . Etter måltidet satte
Aschroft seg til flygelet i et tilstøtende rom og spilte og sang evangeliske sanger. Jeg husker han

Navn: Einar Steensnæs
• Tidligere Olje- og
energiminister (2001-2004)
• F ødt 10. mars 1942 i
Haugesund, Rogaland.
• H
 an ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 1993,og
var parlamentarisk leder
for Kristelig F olkeparti
1997–2000. Har vært
ordfører i Haugesund.

sang «han skal åpne perleporten»
og at vi andre sang med, fortalte
Steensnæs senere.
– Er ikke det å blande religion og
politikk en usannsynlig dårlig ide?
– Jo, men det er noe annet å tilføre politikken ditt engasjement
og det du tror på som kristen. Det
bør jo være et godt samsvar mellom det du står for som kristen og
det du står for som politiker. Det
gjelder uansett hvilket parti du
er medlem av. Dette er noe annet
FOLKEVETT nr. 3 • 2009
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– Jeg tror besteforeldre
aksjonen avspeiler en allmenn
bekymring i samfunnet.

et klart nei til oljeboring i sårbare
områder i nord. Jeg anså det ikke
forsvarlig å tenke seg boring i et
så viktig område som for eksempel Lofoten og Vesterålen. Noen
av havområdene i nord er viktige
gyteplasser for torsk og andre fiskeslag. Det er et maritimt, økologisk skattkammer, en uerstattelig
nasjonalskatt som vi har plikt til
å ta vare på for generasjonene
foran oss. Jeg opplever derfor at
det er god sammenheng mellom
det jeg gjorde som olje- og energiminister og det jeg gjør i dag
som bestefar-aksjonist, hevder
Steensnæs.
– Jeg er veldig godt fornøyd
med Framtiden i våre henders
besteforeldreaksjon, tilføyer Steensnæs. Den viser at det går an å
bli enige på tvers av partigrenser
og interesseområder. Her er det
tidligere politikere, kunstnere,
samfunnsdebattanter, lærere,
forfattere, kulturarbeidere, prester og biskoper.
– Jeg tror besteforeldreaksjonen
avspeiler en allmenn bekymring i

samfunnet om at vi står overfor
en alvorlig miljø- og klimatrussel men at vi ikke tar denne trusselen helt på alvor. Dette er ikke
noe som lenger bare opptar små,
marginale aksjonsgrupper. Dette
er et engasjement som har spredt
seg til nær sagt alle samfunnsbevisste mennesker.
– Må man ut av den etablerte politikken før det er mulig å innta radikale og realistiske standpunkter om
den globale oppvarmingen?
– Det kan kanskje se slik ut. I
en koalisjonsregjering vil alltid
det være flere meninger i viktige
saker. Det er gjerne flere hensyn
som må veies mot hverandre, og
kompromisser er nødvendige.
Derfor kan standpunktene kanskje framstå som ulne av og til.
– Er det et ledig rom i det partipolitiske landskapet for en tøffere klimapolitikk? Er velgerne mer modne for
dette, enn det dagens norske partipolitikk avspeiler?
– Mye tyder på det. De 50
underskriftene i brevet fra besteforeldreaksjonen til politikerne

alene viser jo en stor bredde i
det norske klimaengasjementet.
Underskriverne representerer
mange politiske alternativer og
ulike profesjonsgrupper. Men
klimapolitikken representerer
fremdeles en stor utfordring for
de fleste partiene – avveiing mellom kortsiktige og langsiktige
hensyn. Selv om fagbevegelsen er
blitt flinkere med å trekke inn klimahensyn, er det ingen tvil om at
Arbeiderpartiet f.eks. må balansere hårfint mellom hensynet til
arbeidsplasser og viktige miljøhensyn. Det siste landsmøtet i
KrF viser at også vi kjenner slike
konfliktlinjer.
Steensnæs mener imidlertid
det er viktig å se på klimautfordringen som den viktigste politiske og moralske utfordringen
i vår tid. Alle må forholde seg til
den globale oppvarmingen. Ingen
partier kan velge bort et så stort
og grunnleggende problem.
Vi kan, hvis vi vil, mener Steensnæs. Finanskrisen har satt
økonomer og politikere i alarmberedskap verden over. Når skal vi
se en tilsvarende mobilisering av
penger og politikk for å løse den
langt mer alvorlige klimakrisen ?
Vi må løse den og vi har kort tid
til å handle.
FNs klimapanel gir oss
omkring seks år til å snu utviklingen. Innen 2015 må utslippene av
klimagasser være på vei nedover,
sier Steensnæs.
– Hvis ikke?
– Da vet vi ikke lenger om vi
makter å hanskes med situasjonen. Den globale gjennomsnittstemperaturen kan stige med fem
til seks grader. I et «worst case» vil
dette gjøre at store befolkningsrike områder ikke lenger vil bli
beboelige, vi kan få flyktningestrømmer og folkevandringer vi
aldri har sett maken til, vi risikerer sammenbrudd av nasjonalstater, politisk ustabilitet og kanskje
kriger om knappe naturressurser.
Da vil barnebarna våre, og mine
tre, Sofie, Johanne og Einar,
måtte overta en helt annen klode
med de konsekvenser dette vil få
for levesett og utvikling. Det er en
arv jeg ikke kan være bekjent av.
Derfor haster det!w

OPPDAG
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enn å blande politikk og religion
og la den religiøse makten og
politiske makten flyte sammen,
mener Steensnæs
Einar Steensnæs er utdannet
cand. real med fagkretsen, matematikk, fysikk og geografi. Realfagbakgrunnen har aldri kommet
på kollisjonskurs med troen på en
skapende Gud. – Jeg finner heller
støtte i naturvitenskapen for forestillingene om en guddommelig
skapelse slik det er beskrevet i det
bibelske kildematerialet, forteller
Steensnæs.
– Og støtte for den bokstavelige
skapelsesberetningen?
– For meg har det aldri eksistert noen motsetning mellom det
å akseptere rasjonell vitenskap og
det å tro på prinsippene i Bibelens
skapelsesberetning. Når lyset i
naturvitenskapen framstilles som
et grunnleggende element , stemmer det eksakt med beretningen i
første Mosebok, hvor Guds første
skapende handling var å beordre
lysets tilblivelse.
– Kvantefysikken, og meteorologien, brukes av noen som en
begrunnelse for å fremstille universet som tilfeldig, kaotisk.
– Er ikke det riktig?
– Nei. Kunnskapen innenfor
disse vitenskapsområdene viser at
verden og kosmos ikke er absolutt
forutbestemt og deterministisk.
Det viser at det finnes et avgjørende
handlingsrom for mennesket, at
vår frie vilje, våre handlinger har
betydning, mener Steensnæs.
– Du har sluttet deg til Framtiden
i våre henders besteforeldreaksjon for
en ansvarlig klimapolitikk. På et møte
i Oslo i mai i år overrakte dere et brev
til representanter for partiene på Stortinget. Det var du som holdt appellen
og overrakte brevet. Hvordan var rollen som aktivist?
– Det var litt spesielt. Jeg må
innrømme det. Jeg har jo, som
politiker, ellers vært vant til å stå
til rette og svare på kritiske spørsmål fra pressen og andre.
– Protestbrevet inneholdt et tydelig
standpunkt mot oljeboring i Barentshavet og utenfor Lofoten. Møtte den
tidligere olje- og energiminister seg
selv i døra?
– Nei. En av de viktigste beslutningene jeg tok som minister var
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Tema Solkvinnene
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De fleste av planetens halvannen milliard
fattige uten elektrisitet kan se langt etter å bli
koblet til strømnettet. Landsbykvinner som
forvandles til solingeniører kan nå gi dem håp
om lys i kveldsmørket og tilgang til ren energi.
Kvinnene elektrifiserer først sin egen landsby,
deretter fortsetter de til nabolandsbyene.
Hus etter hus. Kilowatt etter kilowatt.

k
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01. Få av kvinnene deler samme språk på
elektronikkverkstedet til Barfotuniversitetet. De lærer det som trengs likevel.
02. Barfotuniversitetet har utviklet egne
solkokere som kan erstatte ved og kull til
matlaging.

I India
Knut-Erik Helle (tekst og foto)

03. Rajasthan er godt egnet til solenergi
med sitt solrike klima med lite nedbør.

Familie og naboer hjemme i den bhutanske landsbyen Sama Chhu venter
spent på at Pema Lamhu Sherpa skal komme hjem som ferdig utdannet
barfotingeniør. Det tar to dager å gå til markedet for å kjøpe den
helseskadelige lampeoljen de bruker i dag. – Jeg var så overrasket når
jeg så elektrisitet for første gang, forteller Lamhu Sherpa. – Nå skal vi
også få lys i landsbyen vår. Vi vil bli veldig lykkelige.

01.

01.

Landsbykvinner gir
solenergi til
verdens fattigste
k Se video og flere bilder fra

arbeidet til Barfotuniversitetet
på www.folkevett.no.
k Ønsker du å støtte arbeidet til

Barfotuniversitetet? På nettstedet www.store.tilonia.com,
som drives på idealistisk basis,
kan du kjøpe alt fra fargerike
vesker og rangler til sengetepper og putetrekk laget av
landsbykvinner fra Rajasthan.
Inntektene deles mellom Barfotuniversitetet og kvinnene.
Nettbutikken sender varer til
Norge.
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en avsidesliggende fjellandsbyen Sama Chhu
ligger i skyggen
av Himalaya,
i det lukkede
kongedømmet
Bhutan. Det tar en dag å gå til
nærmeste vei med bussforbindelse. Landsbyfolket er forventningsfulle. De har fått høre at
de kan få elektrisitet i landsbyen.
Nok til belysning i hvert hjem
og nok elektrisitet til å drive et
fjernsyn i et forsamlingshus. De
skal ha et første møte med en
hinduprest fra India som skal
få mirakelet til å skje. Lederne i
landsbyen er samlet for å treffe

Bhawat Nandan Guruji fra Barfotuniversitetet i India. Han møtes
med vantro og latter fra mennene
i Sama Chhu. For å få elektrisitet
må de velge to kvinner fra landsbyen som skal reise til India for å
få opplæring som barfotingeniører. Ikke nok med at det er kvinner som skal velges, men det må
være kvinner som ikke kan lese
og skrive. Dessuten må de være
mødre, være født i landsbyen og
de skal aldri ha vært utenfor distriktet de bor i og jo eldre de er,
desto bedre. I tillegg skal kvinner
av lav kaste og gjerne dem som
er vanskeligstilt på andre måter
prioriteres. Lederen av solenergiavdelingen på Barfotuniversitetet

og hinduprest Bhawat Nandan
Guruji møter de samme reaksjonene i alle landsbyene de skal
elektrifisere, enten det er i Afrika
eller Asia. Mennene mener alltid
de bør prioriteres først.
– Hva skal dere med en
kvinne?
– Hvordan kan hun bli en
ingeniør, hun kan jo ikke lese
engang?
Etter to dager har latteren
stilnet og kontraktene om elektrifisering er underskrevet. Forventningene til et bedre liv for alle
i landsbyen har tatt over. Livene til
Lal Maya Gurung og Pema Lamhu
Sherpa vil forandres for alltid. De
skal bli barfotingeniører.

Den lange reisen

Reisen til Rajasthan i India fra
Sama Chhu tar fire døgn. Det tar
en dag å gå til Dagapala hvor det
er bussforbindelse, og derfra en
dag til Thimpu med buss. Deretter tar det to døgn med buss og
tog til Barfotuniversitetet i landsbyen Tilonia i Rajasthan der seks
hektiske måneder med undervisning venter. Vi møter Lal Maya
Gurung og Pema Lamhu Sherpa
i hektisk aktivitet på Barfotuniversitetets solverksted. Sammen
med 30 andre landsbykvinner fra
Afrika og Asia lærer de å lodde
sammen komponenter til bruk
i lampene som drives med batterier ladet av solcellepanelene.

“

02.

03.

Framtiden til India ligger
i hvor mye vi kan lytte til
folket, utnytte ferdighetene
deres og komme fram til løs
ninger som de allerede har.
Bunker Roy, Barfotuniversitetet.

Alle deler og komponenter skal
gjennomgås, monteres, repareres
og vedlikeholdes. Først og fremst
skal solenergi og ny teknologi
avmystifiseres. Undervisningen
utføres av andre ferdig utdannede indiske barfotingeniører.
Undervisningen foregår ved å vise

tegninger, kreativt tegnspråk og
demonstrasjon. Få av kvinnene
deler samme språk.
– Våre forfedre har levd hele
livet under vanskelige kår, så vi
kom her for å lære om ny teknologi i håp om et bedre liv. Vi har
ingen utdannelse, så det er litt

vanskelig lære, innrømmer Lal
Maya Gurung.
– Folkene i landsbyen venter
på oss. De er utålmodige etter å
lære fra oss, legger hun til. Pema
Lamhu Sherpa er sikker på at de
vil kunne reparere både lampene
og solcellepanelene hvis noe går
galt med dem.
– Nå vet jeg hvordan jeg kan
lage en lampe drevet med strøm
fra solcellepanelet. Jeg kan sette
den sammen hvis jeg har alle
delene. Det er ikke så vanskelig,
men det er mer å lære. Jeg er overbevist om at vi vil lære oss det vi
trenger for å gjøre jobben bra,
konstaterer hun. Begge mener
de vil bli respektert i landsbyen
FOLKEVETT nr. 3 • 2009
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04. Kvinnene har svært lav status på
den landsbygda i Rajasthan. Barfotuniversitetet bidrar til å gi kvinnene kunnskap og ferdigheter som gjør at statusen
øker betraktelig.

Maria Guzmán-Gallegos
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet

05. Perma Ram (62) mener livet i
landsbyen Legga har blitt enklere med
tilgang til elektriske lamper ladet med
solcellepaneler. Nå må han heller ikke
dra til nabolandsbyen for å lade mobiltelefonen lenger.
06. Framtiden til de yngste i India ligger
i å utnytte ferdighetene deres og komme
fram til løsninger som de allerede har,
mener Barfotuniversitetets grunnlegger
Bunker Roy.

05.

07. Tilgang til rent vann på landsbyskolen kan være helt avgjørende for
å overbevise foreldrene om å sende
barna sine dit. Barfotuniversitetet har
bidratt til både brønner og tradisjonelle
vanntanker som fylles under monsunen
på flere hundre skoler i Rajasthan.

06.

04.

i kraft av kunnskapen de vil
komme hjem med.
Kvinner først

Barfotuniversitetets grunnlegger,
Bunker Roy, er heller ikke i tvil
om at Pema Lamhu Sherpa og
Lal Maya Gurung både vil klare
jobben og nyte respekt når de er
tilbake i landsbyen.
– Barfotingeniørene får en helt
ny status i landsbyen. De har kunnskap som mennene ikke har. Kvinnene har fått en selvrespekt og tro
på seg selv som de ellers ikke ville
hatt i en mannsdominert kultur.
De har kommet hjem som ledere.
De kommer til Barfotuniversitetet i Tilonia som kvinner og reiser
hjem som tigere, forklarer Roy. Å
utdanne menn som solingeniører
har Barfotuniversitetet gitt opp.
– Menn er rastløse, rotløse og
utålmodige. Dessuten vil alle
menn ha sertifikater. Etter utdanningen forlater de ofte landsbyen
for å søke etter jobb i nærmeste
storby i stedet.
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Våre forfedre har
levd hele livet
under vanskelige
kår, så vi kom her
for å lære om ny
teknologi i håp om
et bedre liv.
Lal Maya Gurung, Barfotingeniør

– Kvinner har en helt annen
innstilling. De er ikke interessert i sertifikater. De er rotfestet i
landsbyen. De ønsker ikke å forlate
landsbyen, å migrere til nærmeste
storby. De ønsker å bo sammen
med mannen sin, barna og husdyrene. Desto eldre kvinnene er,
desto bedre og mer stabile er de,
forteller Bunker Roy. Han mener
at Barfotuniversitetet bidrar til å
utfordre den tradisjonelle rollefordelingen mellom menn og kvinner
i de fattige landsbyene. Han har
sett det i hver eneste landsby de
har besøkt etter at solingeniørene
er sendt hjem.
– Kvinnene vil forvandle mennene, og mennene liker det ikke
i det hele tatt. Men mennene gir
etter, og ser at de har noe å lære.
En bestemor og kvinne kan faktisk bli en ingeniør, forteller Bunker Roy engasjert. Han er opptatt
av å vise at kvinner som ikke kan
lese og skrive også kan bidra med
mye i landsbyen.
– Det er ingen grunn til å stig-

07.

matisere noen bare fordi de er
analfabeter, og hindre dem i å bli
en ingeniør, arkitekt, lege, eller
designer... Hvorfor skal vi straffe
noen bare fordi de ikke kan lese
og skrive, spør Roy.
– Vår politikk har alltid vært å
vise at selv om du ikke kan lese og
skrive, så kan du være en ansvarlig og produktiv medborger i samfunnet du lever i. Du kan være en
leder også.
Økt livskvalitet

Det er ikke bare kvinnene som
forvandles i møte med Barfotuniversitetet. Landsbyene som har
blitt elektrifisert har fått nytt håp
for framtiden. En av dem er den
avsidesliggende landsbyen Legga
i Rajasthan. Husene i den lille
landsbyen er tradisjonelt bygget
med jord og takene er av halm fra
jordene. Tiden har stått stille her.
Utfordringene er mange for landsbyen. Fjorten familier har tidligere
flyttet fra Legga etter at monsunen
har sviktet år etter år. Avlingene

har sviktet sammen med monsunen. Nå er det bare fem storfamilier igjen i landsbyen.
Legga er likevel ikke som alle
andre fattige landsbyer i Rajasthan. På et av halmtakene ligger
det et solcellepanel som lader
batteriet i en lampe. Sol er noe
de har nok av her på grensen til
Tihar-ørkenen.
– Tidligere brukte vi oljelamper. Røyken var forferdelig. Vi
kunne ikke ta oljelampene ut
fordi de slukket i vinden, men
sollampene kan vi ta med overalt.
Nå kan vi ta vare på kuene og bøffelene om natten også, forteller
Keshar Ram (60) fra landsbyen
Legga i Dhani.
– Før var vi redde for skorpioner og slanger om natten. Det var
vanskelig å få olje til lampene våre.
Nå kan vi til og med hjelpe husdyrene under fødsler midt på natten,
forteller Perma Ram (62).
Barfotingeniøren fra en nabolandsby har også bistått landsbyen med å bygge systemer for

oppbevaring av regnvann basert
på tradisjonell kunnskap for
området. Hver dråpe teller i store
deler av Rajasthan. Siste gang
monsunen gav alt med tunge
regnskyll var i 1983. Det var sist
både brønnen var full og grunnvannet sto høyt. Bare gudene vet
om regnet vil komme eller ikke
nå, konstaterer landsbyfolket.
Santosh, en av de yngre kvinnene i Legga, forteller at de må gå
to timer for å hente drikkevann.
Når hun var liten regnet det mer,
men nå kommer det ikke så mye.
– Vi danset når regnet kom.
Det var en god tid, minnes hun.
Arven etter Gandhi

Arbeidet til Barfotuniversitetet
er sterkt preget av tenkningen
til Mahatma Gandhi. Indias frigjøringshelt mente at «sjelen til
India lever i landsbyene», og at
framtiden til landet lå i å bruke
tradisjonell lokal kunnskap for å
løse lokale problemer.
– Hva gjorde de fattigste i

Indias landsbyer for hundre år
siden når det ikke var noen leger,
lærere, ingen ingeniører? Og alle
andre steder i verden? De hadde
sine egne ferdigheter, sin egen
kunnskap. Barfotuniversitetet
prøver å gjenopplive denne kunnskapen og disse ferdighetene,
forteller Bunker Roy. Dette er
kunnskap som har bestått tidens
prøve mener han.
– Framtiden til ethvert utviklingsland avhenger av hvordan
en kan mobilisere, identifisere,
bruke kunnskapen som tradisjonelle folk har i landsbyene.
Overser man det er landet i ferd
med å dø. Det er det som skjer
med India. Vi overser 3000 år
med kunnskap og ferdigheter og
anerkjenner det ikke engang som
en ferdighet.
Tradisjonell kunnskap

Ved å bruke tradisjonell kunnskap og la de fattige få kontroll
over ny teknologi ønsker Barfotuniversitetet å bedre livskvali-

teten for de fattigste i India. Roy
mener det da er mulig å motvirke
migrasjonen fra landsbygda til
storbyene .
– Du vil se flere som kommer
tilbake til landsbyene fordi livskvaliteten er bedre enn i byene. Vi
har forhindret at flere tusen mennesker har dratt fra landsbyene til
slumområdene i Calcutta, Delhi,
og Bombay. Det er bare som en
siste desperate utvei at du drar
til slummen i Bombay.
For Roy er Mahatma Gandhis
budskap brennende aktuelt selv
for det 22. århundre.
– Vi kan vise at det han sa er universielt. Vi tror på en enkel livsstil
og vi tror på Gandhi. Vi tror på det
han sier, på det han gjorde, og på
måten han levde livet sitt på, konstaterer Bunker Roy. I praksis betyr
det blant annet at Barfotuniversitetet drives nærmest som en ashram.
Alle bidrar enten det er å lage mat,
vaske opp eller rengjøring. I tillegg
kan ingen tjene mer enn 150 dollar
i måneden på Universitetet.
FOLKEVETT nr. 3 • 2009
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Fakta

Solenergi for de fattigste

08. For Barfotuniversitetet er det helt
uaktuelt å velge menn fra landsbyen til
barfotingeniør-utdanningen. – Menn
er rastløse, rotløse og utålmodige.
Dessuten vil alle menn vil ha sertifikater.
Etter utdanningen forlater de oftelandsbyen for å søke etter jobb i nærmeste
storby i stedet, forklarer grunnlegger
Bunker Roy.
09. Barfotuniversitetet hjelper mange
landsbyer med å lage tradisjonelle
tanker for å lagre regnvann.
10. Vann er det sparsomt med i landsbyen Legga i Rajasthan. Kvinnene må gå
to timer for å få tak i drikkevann. Vannet
i brønnen er til husdyrene.

08.

11. En av få mannlige barfotingeniører, Parma Ram (22), viser stolt fram
2,5 kilowatt med solcellepaneler som
driver et renseanlegg for å fjerne salt
fra forurenset grunnvann i landsbyen
Manthan Kotari.

09.

Kampen mot de fattige

Barfotuniversitetet har også tatt
med seg Gandhis opprørske sider.
Universitetet er forbudt område for
både Verdensbanken og FN. Ikke
engang et besøk fra de internasjonale organisasjonene er tillatt.
– Det er ingenting de har som
vi ikke allerede vet. Hva har de
å dele med fattige mennesker?
Ingenting! De er totalt ubrukelige. De ville ikke lære noe av å
besøke oss. Det vi gjør er så langt
foran dem. Vi gjør noe de ikke kan
begynne å forstå, buldrer Bunker
Roy med stort engasjement. Han
innrømmer at de har gjort et unntak. Det var for tidligere verdensbankpresident Robert McNamara
som ønsket å komme.
– Jeg sa, greit, men du må sove
på en matte på gulvet, bo uten elektrisitet, uten rennende vann. Han
sa «ja, jeg kommer». McNamara var
en stor mann, minnes Roy.
Møtet med McNamara bidro
imidlertid ikke til å gjøre Bunker
Roy mildere stemt mot Verdens-
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banken. Han er svært bekymret
og aktivt mot ethvert «ovenfra
og ned»-prosjekt som FN og Verdensbanken «forsøker å dytte
ned halsen din». Han tror mange
utviklingsland lider på grunn av
holdningene i de store internasjonale organisasjonene.
– Utvikling er stor butikk.
Fattigdom er stor butikk. Jeg
kan med stor overbevisning si
at jeg tror disse folkene som har
pengene, de såkalte hjernene og
løsningene, ønsker at de fattige
skal forbli fattige. Fordi det er
«big business». Kan du tenke deg
hvor mange mennesker som ville
vært uten jobb hvis vi ikke hadde
hatt fattige? I Verdensbanken og
i FN-systemet? De har en egeninteresse i å se til at de fattige forblir
fattige. De har løsningen, men
ønsker ikke å sette den ut i livet.
Fordi det nettopp ikke trengs
konsulenter fra utlandet og store
rapporter. Det er en katastrofe,
mener Bunker Roy. Konkret hevder han at store sentraliserte utvi-

“

10.

De kommer til Barfot
universitetet i Tilonia som
kvinner og reiser hjem
som tigere.
Bunker Roy, Barfotuniversitetet.

klingsprosjekter spesielt innenfor
energi ikke hjelper det fattige.
– Smått er vakkert

– De store energiprosjektene i sør
fungerer ikke. De hjelper industrien og ikke de fattigste. Det som
virkelig hjelper de fattigste av de
fattige er små avmystifiserte prosjekter. Der de selv har full kontroll, eier og driver teknologien
som skal hjelpe dem. Det har
vært vår metode i Barfotuniversitetet de siste 38 årene, fortsetter
Bunker Roy. Han mener det er de
desentraliserte løsningene som
begynner på grasrota, som vil
være bærekraftige, som vil vare,

og som faktisk vil fungere i det
lange løp.
– Vi må nå endre tenkesett fra
store sentraliserte løsninger til
små desentraliserte løsninger.
Det er det Barfotuniversitetet
prøver å vise. Små de-sentraliserte
landsbybaserte energiløsninger er
nåtidens løsning.
– Det går mot de store selskapene, mot politikken til
styresmakter, det går mot alt
Verdensbanken står for. Hvis vi
kan bevise at våre desentraliserte
løsninger kan fungere, at de kan
gjøre en forskjell og forbedre livskvaliteten til de fattigste, da kan
vi forandre måten folk tenker på

– og det er en politisk handling
til syvende og sist, poengterer
Bunker Roy.
Fra eliteskole til landsbygda

Bunker Roy har ikke selv vokst
opp i en landsby, men kommer
fra en privilegert oppvekst i
Delhi. Likevel har han kjempet
for de fattigste i India i 38 år.
– Jeg fikk den mest kostbare,
elitistiske, snobbete utdanningen det er mulig å få i India. Jeg
reiste til landsbyen for første
gang i 1965. Når du går på en
eliteskole forventer ingen at du
vil dra for å jobbe i en landsby
som en ufaglært arbeider. Jeg
gravde brønner i Rajasthan. Det
er ikke der utdanningen leder
deg, forteller Roy. Han minnes
at familien var i transe og hans
egen mor var så sjokkert at hun
ikke ville snakke med sønnen på
flere år. Spørsmålene var mange.
Hva er det for deg i landsbyen?
Ingen penger, ingen sikkerhet,
uten makt, ingenting, hva vil

skje med familien? Til tross for
innvendingene ble Roy på landsbygda.
– I Rajasthan ble jeg eksponert for den ekstraordinære
kunnskapen som fattige folk
har. Det jeg lærte på skolen var
ingenting. Det har vært en 38
år lang prosess med avlæring.
Den virkelige utdannelsen min
startet på landsbygda, og jeg blir
alltid overrasket av den utrolige
visdommen veldig fattige mennesker har, over hele verden, konstaterer Roy. I denne tradisjonelle
kunnskapen ser han redningen
for verdens fattigste.
– Framtiden til utviklingsland ligger i hvor mye vi kan
lytte til folket, utnytte ferdighetene deres og komme fram til
løsninger som de allerede har.
Det skjer ikke nå. Politikken er
dårlig, politikken er mot de fattige, så vi har et stort slag foran
oss, men det er en god kamp. Vi
vil ikke tape slaget. Garantert.

k Omkring en halvannen mil-

k Bare i Afghanistan har lokale

liard fattige på planeten er
ikke knyttet til noe sentralt
strømnett.
k Barfotuniversitetet valgte å
satse på solenergi som alternativ til lampeolje, fordi solenergi
krever bare vedlikehold. For
desentralisert produksjon av
biogass er det nødvendig med
kuer eller bøfler. Vind var det
heller ikke mulig å satse på i
Rajasthan.
k En 25 watt mobil lampe
med solcellepanel koser 350
amerikanske dollar. Det gir fire
timer med lys hver kveld og en
mobiltelefon kan også lades
opp. Til sammenligning koster
en kilometer med høyspentledning omkring 50.000 dollar.
k Landsbyer som blir elektrifisert
av en barfotingeniør må betale
det samme for solenergien som
de gjorde for fossil lampeolje.
Dette skal sikre kompensasjon
til den lokale solingeniøren for
reparasjon og vedlikehold.
k Barfotuniversitetet har elektrifisert 870 avsidesliggende skoler
i India med solenergi.
k Siden 1986 har 12.000 husholdninger har blitt elektrifisert av
lokale barfotingeniører i India.

barfotingeniører installert 6000
solcellepaneler og står også for
vedlikehold av dem. Solingeniørene trenger ikke oppfølging fra
Barfotuniversitetet.
k Barfotuniversitetets satsing
på å elektrifisere landsbyer
med solenergi har til nå spart
planeten for omkring 9 millioner tonn klimaskadelig
CO2 -utslipp.
k Bare de mest avsidesliggende
og fattige landsbyene blir
elektrifisert med solenergi i
samarbeid med Barfotuniversitetet. De kan ikke ha installert
solcellepaneler fra før og ikke
ha TV i landsbyen.
k Datamaskiner, vifter, kopimaskiner, belysning og alt annet
elektrisk på Barfotuniversitetet
drives utlukkende av solcellepaneler. Samlet effekt er 47
kilowatt.
k Innendørs forurensning
ved bruk av oljelamper, tar
sammen med bruk av ved eller
kull til matlaging og oppvarming, livet av halvannen million fattige hvert år. Halvparten
er under fem år gamle. Dette
tilsvarer 4000 dødsfall hver
dag.

k

11.
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Nattskoler for barna
I Rajasthan har mange barn ikke anledning
til å gå på skole om dagen, fordi de må hjelpe
foreldrene med å få endene til å møtes.
Ofte gjeter ungene sauer og geiter på dagtid. Barfotuniversitetet har
derfor bidratt til å gi belysning til nattskoler for disse barna som ellers
ikke ville fått noe skolegang. En av nattskolene ligger i landsbyen Koti.
Fire barn tar med seg ferdig oppladete lamper til nattskolen. Lærer
Lala Ram har en hektisk økt med 30 lærevillige barn.
– Etter at barna har fullført første klasse her kan de lese og
skrive. Barna hjelper blant annet foreldrene med å føre husholdningsbudsjett og kan hjelpe dem slik at de ikke blir lurt av arbeidsgivere, forteller Lala Ram. Han mener at det ville vært umulig å
undervise barna uten sollampene.
01. Lamper ladet med solcellepaneler er eneste mulighet mange barn har til å få en
utdanning på de mange nattskolene i Rajasthan. På dagtid gjeter de geiter og sauer.

Dokketeater med en vri
Barfotuniversitetet i Rajasthan bruker dokketeater for å ta opp vanskelige temaer i landsbyene
og utfordre tradisjonelle holdninger. Dokken Jokhim chacha (Den modige onkelen) har blitt
en lokal kjendis. Han lytter folk til.

Finnes det økologiske penger?
02.

01.
01. Dokkene fra Barfotuniversitetet lages
av resirkulerte Verdensbank-rapporter.
02. Barfotuniversitetet bruker dokketeater for å få ut sitt budskap og utfordre
tradisjonelle holdninger i landsbyene.
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Rajasthan er kjent for sitt tradisjonelle dokketeater. Tidligere var
fokuset på historien til de føydale
småkongene i regionen og deres
bragder. Dokkene var da staselig
kledd opp og viste et helt annet liv
enn det landsbyfolket i Rajasthan
selv lever. Nå bruker Barfotuniversitetet dokketeater med sin egen vri
i landsbyen. De kongelige er byttet ut med dokker landsbyfolket

kan kjenne seg igjen i. Dokkene er
miljøvennlig laget, av resirkulerte
Verdensbank-rapporter.
– Gjennom dokketeater kan
vi diskutere og ta opp mange forhold i lokalsamfunnet. Vi snakker
om likestilling, barns rettigheter,
utdanning, helse, barnebryllup,
kaste og alkoholproblemer, forteller Ram Niwas. Han leder barfotuniversitetets medieavdeling og
også det populære dokketeateret.
– Vi informerer landsbyfolket
om deres rettigheter og avgjørelser tatt av myndighetene. Dokketeater er en effektiv mediekanal
her. Det er ikke mulig å diskutere direkte med folk om mange

spørsmål. Derfor bruker vi tradisjonelt dokketeater for å utfordre
holdninger i lokalsamfunnet.
Jokhim chacha (Den modige
onkelen) er dokketeaterets store
kjendis og Barfotuniversitetets
viktigste talsperson.
– Jokhim chacha tar opp
bestemmelser om minstelønn.
Etter det vil landsbyfolket følge
hva han sier. Jokhim chacha
forklarer også mulighetene med
solenergiprosjektene til Barfotuniversitetet og at det ikke er nødvendig å kunne lese og skrive for
å bli en solingeniør, forteller Ram
Niwas.

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.
5HSHKAXQMDSSA@MJ A@MJJNQSNFCDjDRSD@MCQDA@MJSIDMDRSDQ

Velg en bank som bryr seg!

www.culturabank.no
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Grønn hverdag

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

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

02.
02. Gullvekten.no tar i mot gull til resirkulering.

03. Ny miljøtv tilfredstiller kravene til å bli svanemerket.

Resirkulerer gamle gullsmykker

Verdens første svanemerkete TV

Gullgruveindustrien er svært ødeleggende
for miljøet og helsen til mange lokalamfunn. Nettjenesten Gullvekten.no er et
miljøvennlig alternativ. De kjøper gamle
smykker, smelter om gullet, og selger det
videre for gjenbruk. Tøm smykkeskrinet for
gull du ikke bruker, oppfordrer Etiskforbruk.
no. Et 40 grams 14-karats smykkegull, som
tilsvarer noen ringer, øredobber og et armbånd, gir 3.000 kroner inn på kontoen.

Samsung har laget verdens første svanemerkete flatskjerm. Den nye skjermen har
et ekstremt lavt energiforbruk og er også
helt uten kvikksølv. Teknologien bygger på
bruk av lysdioder (eller LED, Light Emitting
Diode) og skal også gi et mye bedre bilde
enn Plasma og LCD-skjermer. Flatskjermen
tilfredsstiller også omfattende krav til miljøog helsefarlige kjemikalier. LED-skjermen
er også bare tre centimeter tynn, noe som
betyr mindre materialbruk og dermed redusert ressursbruk i forhold til transport og
emballasje. Skjermene finnes i størrelsene
40, 46 og 55 tommer. Hvis du har en TV
som fungerer bra, bør du derimot beholde
denne så lenge som mulig. Det er best for
både miljøet og lommeboka.

(illustr asjon : istockphoto.com)

01.
01.Solkrem er viktig, men sjekk gjerne hva den inneholder. (I llustr asjon: Istockphoto.com)

Velg solkrem uten miljøgifter
En rekke solkremer inneholder helse- og
miljøbelastende stoffer.
Blant annet finnes den relativt nye miljøgifter
i gruppen siloksaner i en rekke produkter. De
kan være kreftfremkallende og skadelige for forplantningevnen til flere arter i naturen. Siloksaner er en stor gruppe stoffer som brukes i alt
fra bilpleieprodukter og rengjøringsmidler til
sjampo, kosmetikk og solkremer. I kosmetikk
deklareres miljøgiften D5, som er en av siloksanene, som Cyclopentasiloxane eller Cyclomethicone. D5 er funnet i måker på Bjørnøya og hos
fisk i Oslo-fjorden. Grønn hverdag anbefaler at
en ser etter produkter merket med svanen eller
Bra Miljöval, som generelt er et tryggere valg
både for deg og miljøet. Det gjelder både solkremer og andre hudpleieprodukter.
Fakta om kosmetikk og pleieprodukter

* La oss si at du begynner du dagen i dusjen,
med såpevask, sjampo og kanskje balsam.
Deretter blir det en runde med krem og
sminke, eller med barbering og aftershave.
Dermed har du antakelig utsatt deg for mellom 50 og 100 oppgavepliktige kjemikalier og det før du var ute av baderommet.
* Flere kjemikalier som er tillatt brukt i kosmetikk, står på advarselslistene til norske og
europeiske helse- og miljømyndigheter.
* Mye av det du smører på huden trenger lett
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inn i kroppen.
* Norge ligger på verdenstoppen i forbruk
av kosmetikk og hygieneartikler, - langt over
gjennomsnittet i Europa. Forbruket vokser
fra år til år.
Unngå disse stoffene:

* Triklosan er et antibakterielt stoff som blant
annet brukes i tannkrem (Colgate Total) og
dyre deodoranter. Du kan også finne det i
annen kosmetikk. Stoffet er miljøskadelig,
og kan bidra til å gjøre bakterier resistente
mot antibiotika.
* Enkelte siloksaner antas å ha miljøskadelige
egenskaper. Unngå produkter som inneholder Cyclopentasiloxane, Cyclomethicone og
Cyclohexasiloxane.
* Parabener er en gruppe konserveringsmidler som står på EUs liste over mistenkte hormonforstyrrende stoffer. Unngå parabenene:
Butylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben og Isopropylparaben.
* Mange parfymestoffer kan virke allergifremkallende. Parfyme deklareres som Parfum eller lignende i ingredienslisten.
Sjekk www.gronnhverdag.no som publiserer
en ny test av solkremer i juni.

03.

Velg papirløst fra Skatteetaten
Nå kan du droppe papirutgaven av selvangivelsen og skatteoppgjøret. Det går med
over 17,5 millioner A4-ark når selvangivelsen og skatteoppgjøret blir skrevet ut og
sendt til over 3,5 millioner norske skattytere. Dette selv om alle dokumentene også
blir produsert elektronisk. For å velge
papirløst må du registrere deg med epostadresse og mobilnummer. Når selvangivelsen eller skatteoppgjøret er klart, blir
du varslet på SMS og e-post. Innen 7 dager
må du logge deg inn og lese dokumentene,
hvis ikke blir de likevel sendt ut på papir.
Les mer på www.skatteetaten.no

Lei av gratisavisene?
Nå er det ikke lenger bare reklamen du kan
reservere deg mot å få i postkassen. Den
nye markedsføringsloven som trådte i kraft
1. juni, gjør det også mulig å reservere seg
mot gratisaviser. Dette gjelder både de
som er reklamefinansiert, og når abonnementsavisene fulldistribuerer enkeltutgaver.
Men postkassen eller ytterdøren må merkes
tydelig med «Gratisaviser nei takk».

(Foto: Samsung)

Gjenbruksgaid på nett
På www.gjenbruksguiden.no kan du sjekke
hvor det er mulig å kjøpe brukt, hvor du
kan leie og hvor du kan få reparert saker og
ting i Trondheim. Gaiden er et samarbeid
mellom Framtiden i våre hender, flere andre
miljøorganisasjoner og Trondheim kommune.
– Å handle nye ting blir en vanesak i
et samfunn som tilrettelegger for bruk og
kast, sier prosjektleder Daniel Milford Flathagen. – Du må lete byen rundt etter noen
som vil trekke om sofaen din, samtidig som
det daglig kommer tilbud i posten om hvor
du kan kjøpe ny. Ingen forteller meg hvor
jeg kan få sydd i ny glidelås i favorittjakka
mi, sier Flathagen.

San Choy Bow
4 porsjoner forrett
Den kinesiske retten San Choy Bow passer
perfekt til et sommermåltid, med et varmt
fyll og pakket inn i et kaldt, sprøtt salatblad. Det er en lett, avslappet rett, som det
er gøy å spise. Prøv den på sommergrillen.
Lag fyllet dagen før, og varm det opp i litt
aluminiums folie.
4 blader issalat
1 ss olje
½ finhakket løk
2 finhakkede sopp
½ raspet gulrot
2 grovhakkede brokkoliskudd
2.5 dl vegetarisk farse (Kjøttdeigerstatning)*
½ kopp (1.25dl) økologisk grønnsaksbuljong
20g risnudler (rice vermicelli) bløtlegges i varmt
vann i 5 minutter, grovhakkes.
4 grovhakkede vannkastanjer
10 Cashew nøtter, grovhakkes til servering.
1 ss organisk tamari- eller sojasaus
2 ss vegetarisk wok-saus
(For eksempel Toro sin Chow Mein-saus)
Søt chillisaus til servering

Varm olje i en stekepanne, stek løk på
medium varm til den bli gjennomsiktig.
Tilsett sopp, og stek den brun. Tilsett gulrot og brokkoli, og stek den 1 minutt til.
Tilsett deretter den vegetariske farsen
(Kjøttdeigerstatningen) og grønnsaksbuljongen, og stek i 2 minutter. Tilsett nudler,
vannkastanjer, tamari- og woksaus, og stek
i 2 minutter til.
Til servering, fordel fyllet i de 4 salatbladene, ha på den søte chilisausen, og strø på
de grovhakkede cashewnøttene.
Retten spises ved å holde den hvite
enden av salatbladet mot deg, brett baksiden av bladet over fyllet og deretter begge
sidene. Spis fra den åpne enden.
* Hälsans kök vegetarisk farse basert på
soja eller Quorn farse basert på sopp finnes i frysediskene i større matbutikker
som ICA, ICA Maxi, Meny og Centra.
Retten kan også serveres med kjøttdeig
av kylling eller vilt.

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

Byrdefordeling
nøkkelen til global klimaløsning
– Kvotekjøp holder ikke. Rike land som Norge må gå foran og
kutte kraftig i CO2 -utslipp på hjemmebane, hevder miljøveteranen BI-professor Jørgen Randers.
I 1972 utga Jørgen Randers klassikeren «Limits to growth».
Sammen med tre amerikanske
kollegaer satte den norske professoren søkelyset på konflikten
mellom uhemmet vekst og klodens begrensede ressurser. Nylig
har Randers sammen med SSBforsker Bjart Holtsmark utviklet
en byrdefordelingsmodell som
viser hvordan fattige og rike land
i felleskap kan hindre en global
oppvarming høyere enn to grader,
det såkalte togradersmålet.
Rolleforbilder

– For å nå dette målet er det ikke
nok at en liten gruppe nasjoner
reduserer sine utslipp – på sikt
må alle bidra. Men vårt hovedpoeng er at et lite antall rike land
må starte ballet. Man kan ikke
vente til alle velger å bli med. Det
er dette som blir den viktigste
oppgaven i post-Kyoto perioden
– å få noen (de rike) til å begynne,
samtidig med at de andre (utviklingslandene) forplikter seg til
å bli med etter hvert som de blir
rikere. Spørsmålet om byrdefordeling blir helt vesentlig, og kan
lettest løses ved å fordele byrden
over tid, mener Jørgen Randers.
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– For det første må rike land
være rolleforbilder, sier professoren. Vi i de rike landene må
begynne å kutte selv. Ikke fordi
at det alene løser problemene,
men fordi sunn fornuft tilsier at

“

oppfylle Kyoto-avtalen er for første periode å kjøpe klimakvoter.
Hva tenker du om det?
– En slik strategi har ingen forbildeeffekt. Derfor er kutt hjemme
viktig. De rike landene må gå foran

De neste par generasjonene kommer til
å leve i en økologisk fattigere og
annerledes verden enn det som ville ha
vært tilfellet hvis vi hadde startet med
omleggingen for 35 år siden.

hvis man ikke gjør det, så klarer
man heller ikke å få de fattige
landene og Kina til å være med.
Det er også i all hovedsak de rike
landene som er hovedkilden til
CO2 -utslippene. Vi har utslipp
per innbygger som ligger skyhøyt over ikke-OECD land og
utviklingsland.
Kutt hjemme!

– Regjeringens hovedstrategi for å

å vise at det er mulig å redusere
utslippene i våre land – og uten
negativ virkning på velværen. Bare
om vi går foran kan vi få med oss
andre land. Om 20 til 25 år treffer vår nedadgående utslippkurve
utviklingslandenes oppadgående
kurve. Fra dette utgangspunktet
er det rimelig å kreve en felles og
mer rettferdig reduksjon i per
capita-utslippene i rike og fattige
land, hevder Randers.

– Hva mener du tiltak på nasjonalt nivå bør være?
– Den første typen tiltak vil
være det som lavutslippsutvalget
og Stern-kommisjonen foreslår –
som å etterisolere hus, skifte til
biler som har lavere utslipp, hive
ut oljefyren og alt vi vet er mulig
med nåværende teknologi og som
vi vet ikke koster skjorta. Dette
kalles gjerne for ”lavthengende
epler».
– Den andre typen tiltak er å
utvikle nødvendig klimateknologi, som for eksempel havgående
vindmøller eller karbonfangst og
lagring. Altså at man også innenlands begynner å satse på teknologiutvikling for «høythengende
epler».
– Kan man i dette systemet også
betale for reduksjoner i andre land?
– Forbildevirkningen av å
redusere på eget territorium er
mye større enn å betale for kutt
et annet sted, men jeg synes det er
helt greit at vi betaler for reduksjoner i USA eller i EU-landene
slik at vi bidrar til å utvikle en
klimavennlig livsstil for rike mennesker. For det er det vi trenger,
om noen tiår er jo også kinesere
og til og med indere rike. Vi tren-

ger ikke en klimavennlig livsstil
for fattige kinesere og indere, vi
trenger en klimavennlig livsstil
for rike mennesker, og det er derfor det er viktig at det er vi som
starter
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Karbonlekkasje

– Et av hovedargumentene mot
denne type akselerert klimasatsning er karbonlekkasje, forteller
Randers. Altså at hvis vi starter i
vår verden med å prøve å få ned
våre utslipp så vil det føre til at
man flytter aluminiumsverk fra
den rike verden til u-landene, at
man flytter sementindustrien til
et sted hvor det er mye billig gass
osv. Dette er noe som arbeidstagerorganisasjonene i USA og i
økende grad i Norge er bekymret
over. I Holtsmark og min modell
så er konsekvensene av å legge ned
et aluminiumsverk i Norge og
bygge det opp i Kina at det bidrar
til dramatisk reduksjon av per
capita-utslippene i Norge samtidig som det leder til en økning
av per capita-utslippene i Kina.
Hva er virkningen av det? Det
fører til den fordel at tidspunktet hvor kineserne må redusere
sine utslipp per capita kommer
nærmere i tid. Så i vår modell er
karbonlekkasje en fordel fordi
det akselererer det tidspunktet
hvor dem som i utgangspunktet
står utenfor avtalen må bli med.
Samtidig er flytting av aktiviteter
det viktigste omfordelingstiltaket
man driver med i verden. Å flytte
arbeidsplasser fra den rike delen
av verden til den fattige er jo veldig viktig ut fra en global solidaritetstankegang.
– Hva burde Norge jobbe for mot
klimatoppmøtet i København?
– De bør jobbe for ambisiøse
mål, i hvert fall tograders målet
og kanskje enda lavere. Der har
jo regjeringen gjort en veldig god
jobb.
– Så kommer byrdefordelingen: hvor store kutt må vi ha globalt for å oppnå tograders målet.
Da ville jeg brukt løsningsforslaget vi har. Under Bush var
motstanden i USA knallhard
mot at den rike delen av verden
skulle gå foran og gjøre noe som
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01.
01. CO2 -utslipp per person dersom en
ikke foretar noen utslippsreduserende
tiltak, vist som grå kurver (SRES A1 MESSAGE), og ved gjennomføring av forslaget
til byrdefordelingsavtale, vist som fargede
kurver. SRES står for Special Report on
Emission Scenarios. Det er de siste utslippscenariene fra FNs klimapanel (IPCC)
som også lå til grunn for IPCC-rapportene
fra 2007.

02. Professor Jørgen Randers.
(Foto: A rne Storrønningen)

02.

helst. Men India har jo sagt at de
er villige til å forplikte seg til å
aldri slippe ut mer per capita enn
det USA gjør. Det er jo ikke noe
dumt synspunkt, det er faktisk
et kjempeviktig synspunkt fordi
det betyr at de rike landene faktisk kan styre utviklingen – om
de vil, mener Randers.
Global strategi

Å nå ambisiøse klimamål er fullt
mulig. Men det trengs en global
strategi. I følge Randers består
den globale løsningen av fire
komponenter.
Det ene er energieffektivisering: å etterisolere hus, ha mindre biler og mindre energibruk
i industrien osv. Det vil utgjøre
rundt 30 prosent av løsningen.
Det andre vi må gjøre er å satse
på fornybar energi: skifte ut olje,
kull og gass med karbonfrie alternativer. Biomasse, vannkraft,

vindkraft, solenergi, dvs. hele
registeret. Det utgjør omkring
30 prosent av løsningen slik som
Randers ser det.
– De to første komponentene
skjer ikke raskt nok til å løse problemet globalt, slik at vi kommer
til å være nødt til å bruke kull og
gass i en forbigående periode frem
til 2050. For at ikke dette skal
lede til alt for mye klimaskade
så må vi ha karbonfangst og lagring på mange av verdens rundt
7.000 store punktutslipp. Det vil
utgjøre rundt 20 prosent av løsningen, framholder Randers.
Den fjerde komponenten er å
stoppe avskogingen, som utgjør
omkring 20 prosent av løsningen,
mener professoren.
Veiskille

Klimakonferansen i København
i desember i år blir den viktigste
internasjonale konferansen i ver-

den siden Kyotomøtet for 12 år
siden, mener miljøveteranen som
har advart mot klima- og miljøproblemene i 35 år.
– Dersom vi hadde handlet i
1972 da FN og verdenssamfunnet
for alvor satte miljøet på dagsorden for første gang, ville mulighetene våre til å avverge alvorlige
klimaskader vært langt bedre, sier
Randers.
– Nå er handlingsfriheten så
begrenset at vi er nødt til å ta i
bruk alle tiltakene vi kan så fort
som mulig for å sikre en verden
uten omfattende klimaskader
tretti til førti år lenger fram i tid.
Uansett er vi seint ute. Kloden vil
bli påført skader. De neste par
generasjonene kommer til å leve
i en økologisk fattigere og annerledes verden enn det som ville ha
vært tilfellet hvis vi hadde startet med omleggingen for 35 år
siden.
FOLKEVETT nr. 3 • 2009
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En gigant er borte
Steinar Lem døde 29. april etter knapt 8 ukers sykeleie. En aggressiv
kreftsykdom tok livet av en de mest markerte og kraftfulle stemmene i
den norske samfunnsdebatten.
Av Arne Storrønningen

For meg (født 1970), som var ungdom og skråsikker og politisk og miljøaktivist frå omlag midten av åttitalet,
er Steinar Lem ikkje eit vanleg menneske. Eg ser på bilder at han har tenner og hår og skjorte på, men inne
i hjarta mitt veit eg at han svever to millimeter over stolen han sit på, at han er laga av ein slags nektar, og
at han søv i månekvelven og har einslags supermanndrakt under skjorta.
Fra en av mer enn tusen e-poster og blogg-tilbakemeldinger til Steinars kone Gunn Hild Lem etter meldingen om Steinars bortgang.
01. Steinar Lem, mangeårig talsmann for
Framtiden i våre hender og en av Norges
mest markerte stemmer i den offentlige
miljødebatten er borte. Norsk offentlighet har tapt en unik stemme med en
uvanlig evne til å bli hørt.

01.

foto : lillian jonassen

Vi som jobbet sammen med
ham til daglig forstår det fortsatt
ikke. Det er ufattelig – og uvirkelig.
Framtiden i våre hender blir aldri
det samme uten ham. Det er liten
grunn til å tvile på vurderingene
fra både stifter Erik Dammann,
mangeårig leder Tor Traasdahl og
leder fra august 2001, Arild Hermstad: Uten Steinar Lems innsats
og kommunikasjonsegenskaper
ville neppe Framtiden i våre hender overlevd de harde 80-årene
og utviklet seg til Norges største
miljø- og solidaritetsorganisasjon.
Steinars evne til å prege var
unik. Nærværet hans var ruvende.
Nå står kontoret tomt. På det velbrukte skrivebordet ligger fortsatt
noen ark med notater og en bordkalender. På veggen et innrammet
bilde av en brunbjørn og en gaupe,
to norske arter Steinar beundret,
men som han også fryktet kunne
forsvinne fra norsk natur for godt.
Mens jeg skriver denne teksten
sitter Framtiden i våre henders
styre i etasjen under meg og dis-

kuterer veien videre uten Steinar
på laget. Steinars bortgang er et
voldsomt tap for organisasjonen.
Steinar var den avgjørende frontfiguren gjennom mer enn tjuefem
år. Etter at grunnleggeren Erik
Dammann sluttet tidlig på åttitallet, var det Steinar Lem som ble
bevegelsens ansikt utad og ideologiske lederskikkelse.
Steinar Lem var en ordkunstner, en retorisk begavelse, med en
velutviklet evne til å engasjere,
provosere og rykke tilhørerne sine
ut av likegyldighet og lunken tilfredshet. Steinars taler og debattinnlegg var alltid skarpslipte og
velformulerte, ofte med overraskende bruk av metaforer og ordbilder. Han satte sitt eget preg og
kvalitetsstempel på alt han leverte.
Enten det var kronikker, intervjuer,
reiseskildringer,
petitartikler,
notiser, replikker, bøker, faglige
innlegg, bordtaler, eller krevende
radio- og tv-opptredener. I løpet av
åtte år som redaktør i Folkevett og
Steinars kollega i Framtiden i våre
hender, har jeg enda til gode å se

“

Selv ble jeg mer overbevist om å engasjere meg
i miljøsaken etter å ha lest et leserbrev i Bergens
Tidende fra Steinars hånd tidlig på nittitallet. Hvor
utrolig rett hadde han ikke i sin kritikk av forbruks
dyrkingen, og hvor viktig var ikke det han skrev!
Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad i en tale under
minnesamling 8.mai 2009.
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en tekst fra Steinar, eller noe annet
som han leverte, som ikke skapte
debatt eller rev folk med seg.
Han hadde også en sjelden
arbeidskapasitet og en imponerende evne til å jobbe effektivt og
systematisk. Steinar leverte alltid
i tide. Vi som leste korrektur på
manusene hans, noe som egentlig
ikke var nødvendig, lot det av å til
gå sport i å jakte på grammatiske
feil og små språklige avvik. Jeg kan
ikke huske annet enn at vi kom
tomhendt fra det.
Jeg tenker med glede tilbake på
mange reportasjereiser sammen
med Steinar, på alle de lærerike,
spennende og ikke minst morsomme samtalene og diskusjonene. Hans engasjement og
meninger var brennende – alltid
ekte. 60 eller 80 mil på pliktmessig jobbreise langs motorveier kan
være en tålmodighetsprøve og
kjedelig til det nesten uutholdelig. Med Steinar i sidesetet og som
samtalepartner ble tiden kortere
og landveismilene atskillig mer
underholdende. Han hadde i sin

besittelse et vell av kunnskap,
sitater og anekdoter. Han hadde
en elefants hukommelse om mennesker, venner og motstandere,
opplevelser og begivenheter, og
han kunne øse rundhåndet fra
sin enorme lesning.
Steinar Lem ble i likhet med
Framtiden i våre henders grunnlegger Erik Dammann av og til karakterisert som asketisk, fanatisk,
ekstrem og nesten livsfornektende.
Neppe noe er mer feil enn det.
Er det ekstremt å protestere
mot at nesten 40.000 barn dør
daglig på grunn av fattigdom,
feilernæring og mangel på enkle,
grunnleggende medisiner? Er det
ytterliggående ikke å akseptere at
den norske og rike verdens forbruk
fortsetter å vokse utover bristepunktet, mens mer enn 1 milliard
mennesker lever i bunnløs fattigdom? Er det fanatisk å advare mot
en samfunnsutvikling som fører
til et artstap som er tusen ganger
høyere enn det naturlige bortfallet av arter, en svekkelse av klodens
dyrebare, biologisk mangfold som

“

er uten sidestykke i menneskelig
historie? Er ekstremt å ønske en
annerledes verden en dette? Eller
er det høyst normalt? Er det ikke
de politiske ideene, de internasjonale institusjonene og en internasjonal samfunnsorganisering som
muliggjør dette, som fortjener
betegnelsen ekstrem?
Steinar Lem var alt annet enn
ekstrem. Han var raus, med utpreget humoristisk sans, en nyter av
litteratur, klassisk musikk, god
mat, reiseopplevelser – og etter at
han giftet seg i en alder av 51 for
seks år siden – en familiemann
som priorterte tiden sammen med
sin kone Gunn Hild og tvillingjentene Erle og Tina.
På et tidspunkt sommeren
2006 skulle Steinar intervjue
Aril Edvarsen i Sarons Dal. Jeg
ble med som fotograf og sjåfør.
Steinar var fast bestemt på at han
ikke ønsket å kaste bort tiden på
en hotellovernatting langs veien.
Dermed ble det avreise fra Svartskog klokka fem om morgenen for
å rekke intervjuavtalen klokka ett

“

Det er umulig å forestille seg hvordan han skal
kunne erstattes. – Han blandet seg aldri borti
bevegelsens strategi og ledelse; likevel var han en
lederskikkelse hele veien, i kraft av sin klare tanke
og verdibevissthet. – Vi savner ham voldsomt.
– Kompasset er borte....Informasjonssentret blir
aldri det samme uten Steinar.

Flere prominente gjester var til stede, men det var
ett ansikt, én persons vibrasjoner og tilstedeværelse
som fylte hele rommet. De levende intense øynene,
det vel så intense kroppsspråket – tross rolig
sittende på en stol ved et bord. Den inderlige
godheten og varmen i auraen til denne mannen
bergtok meg. Jeg har siden aldri opplevd maken.

Erik Dammann, grunnlegger av Framtiden i våre hender, i sin minnetale
i begravelsen i Trefoldighetskirken 8. mai 2009.

Journalist og menneskerettighetsaktivist Hege Storhaug om sitt første møte med Steinar
Lem under en debatt i Oslo 1997.

“

Han har betydd veldig mye for norsk miljøvern.
Sammen med Erik Dammann var han den fremste
miljøverneren i Norge i flere tiår…Det er opplagt at
han kunne irritere hvem som helst. Jeg er sikker på
at han, om han hadde vært her i dag, ville reist seg
og tatt replikk på minnetalen.
Miljøvernminister Erik Solheim i minnetalen under begravelsen 8 mai.
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og hjemkomst rundt midnatt. De
siste årene etter at han giftet seg og
ble far til to jenter begrenset han
utenlandsreisene til noen få per år,
og de han foretok var alltid korte
og så effektive og konsentrerte at
det nærmest ikke var til å begripe.
Da han reise til Hiroshima for å
skrive om 60-års markeringen
for bruk av atombomben mot
befolkningen i byen og Nagasaki
lenger sør, oppholdt han seg mindre enn 48 timer på japansk jord,
inkludert to overnattinger og et
uhyre tettpakket og velorganisert
program. Noen dager etter at han
kom tilbake leverte han artikkelen, velskrevet og stilsikker som
alltid. At han prioriterte familien
og barna så sterkt, var forhåpentligvis til noe trøst da han fikk vite
at han hadde kreft i bukspyttkjertelen med spredning til leveren og
i beste fall et halvt til ett år igjen
å leve.
Steinar Lem var en mester i
debatt og satire. Han engasjerte
og provoserte mange. Selv Steinars
matspalte i Folkevett kunne føre
til rasende leserinnlegg. Han tok
i begrenset grad taktiske hensyn
som skribent. Hans ideal var den
dypt ærlige og sannhetssøkende
forfatteren og kunstneren. Han
siterte av og til den litterære programerklæringen til Franz Kafka,
en av sine yndlingsforfattere:
«Du mener at gode bøker gjør
oss lykkeligere?... Nei, en bok som
ikke plager oss - hvorfor skal vi lese
den? En bok bør ramme som en
katastrofe, et selvmord, noe langt
utenfor menneskeheten. En bok
skal treffe som et økseslag - og slå
hull på isen, som åpner opp for det

friske, levende havet i oss. Det er
hva jeg tror».
Når han i en kronikk skrevet
sammen med lederen av WWF–
Norge Rasmus Hanson, etterlyste
norske kunstneres engasjement
i klimakampen var det ikke den
politisk korrekte plakatkunsten
han ønsket seg. Var det noe Steinar Lem mislikte så var det den
politiske korrekte kunsten og
ytringen, å bøye nakken i underkastelse lå ikke for ham.
Selv etter at han mottok den
alvorlige kreftdiagnosen deltok
han aktivt i norsk samfunnsdebatt – og provoserte. Delvis fra
boligen på Svartskog og delvis fra
sykesengen på Akershus universitetssykehus skrev han kronikker
og leserinnlegg, lot seg intervjue
og engasjerte seg aktivt i nye
debattspørsmål. Dagen før han
døde figurerte han på førstesiden
av Dagsavisen. Bildet av ham, er et
portrett tatt i senga på sykehuset
noen dager i forveien. Han sitter
tilbakelent mot en hvit pute og
ansiktet er alvorlig og preget av
sykdommen. Det var i Steinars ånd
å forlate verden på denne måten,
engasjert i politisk samfunnsdebatt og i de store spørsmålene om
liv og død, og livet etter døden.
De store eksistensielle temaene
opptok Steinar i hele hans karriere
som forfatter og skribent og var
ikke noe som tok form i skyggene
av en alvorlig kreftsykdom. Han
mente det var nesten utenkelig
at menneskets ånd og bevissthet
ikke overlevde døden. I motsatt
fall, mente han, hvilte det en uendelig tristhet over menneskelivet,
et kort blaff som en fyrstikk tent

“

Han hadde et anstrøk av seriøsitet som ikke alltid
har vært framtredende i norsk miljøbevegelse. Han
hadde både antenne og jordledning - både perspek
tiv og forankring.
Georg Apenes, direktør i Datatilsynet til Dagbladet.no.

noen sekunder i mørket, og så milliarder av år uten eksistens.
I minnetalen til Steinar fortalte
hans kone Gunn Hild, at mange
kanskje har lurt på hvorfor hun
valgte en kirkelig begravelse. Til
det svarte hun: «Jeg har alltid
oppfattet Steinar som dypt religiøs. Om han enn nærte et solid
hat mot kirkens dvaskhet eller
trospedanteri, mot deres åndelige kildesortering som aldri tok
oppgjør med de store problemene - som guds tyngende skyld i
naturkatastrofer, som ondskapen
i helveteslæren og menneskers
manglende alvor i omvendelsen
eller manglende muligheter til
omvendelse – så var Steinars opprør mot tanken om at mennesket
er sjelløst sterkere. Wergelands
gud var Steinars gud, og om Wergeland fant sitt kall i skyene, så er
Steinar blitt kirkegjenger, særlig
hvis Bach er organist…»
Det er umulig å favne Steinar
Lems livsverk i en enkeltstående
artikkel. Han holdt over tusen
foredrag, skrev sju bøker, tre
romaner og fire debattbøker. For
sin første bok fra 1973 «Signaler»
fikk han Tarjei Vesaas debutantpris. Han var spaltist og skribent
i Folkevett i mer enn tjuefem år.
Her skrev han mer enn 150 store
portrettintervjuer under vignetten
«samtalen». I like mange utgaver
av sin egen petitspalte «ulvetider»
rispet han nådeløst i skinnet til
maktmennesker og politikere.
Siden slutten av syttitallet deltok
han jevnlig i norsk samfunnsdebatt og opptrådte i utallige
debattprogram i radio og tv. Han
engasjerte seg over et bredt spekter

av saksområder. Fattigdomsbekjempelse, forbrukskritikk, biologisk mangfold, klimaforstyrrelser
og dyrevelferd var de viktigste og
helt dominerende fokusområder.
Han hadde enestående evner til å
nå fram i en tabloid mediehverdag,
men den beste måten å få et mest
dekkende bilde av Steinar Lem og
hans tanker og ideer, er trolig å
lese bøkene hans. Steinar gjør seg
aller best i stort format.
Steinar startet sin karriere
som en prisbelønnet skjønnlitterær forfatter. Men han mente
at de store spørsmålene i vår tid
om fattigdom, miljøødeleggelser
og artstap var så viktige at at det
ikke var tilrådelig «å skrive bøker
som bare ble utgitt i et opplag på
270». Han valgte i stedet å bruke
sitt åpenbare talent og sin litterære begavelse i miljøkamp og
samfunnsdebatt.
I en samtaler med sin venn og
tidligere kollega Tor Traasdahl
undret han på om han i stor nok
grad kunne forsvare sin eksistens.
«Du gjorde det mer enn noen
kunne forvente», konkluderer
Traasdahl. Til det slutter jeg meg
fullt og helt.
Steinar Lems livsverk og hans
format vil for alvor komme til syne
nå når støvet fra mediedebattene
har lagt seg og støyen fra trykkpressen og tv- og radioapparatene
har stilnet.
En gigant er borte, men fotefarene er tydelige og vil forbli i landskapet gjennom lange tider.

“

– Han var nasjonens dårlige samvittighet og det var
han jævla god til…- Framtiden i våre hender skal
slite med å finne en ny mann med en slik pondus.
Kurt Oddekalv leder i Norges Miljøvernforbund.

FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH
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Klassekampen

GRATIS i 3 veker!
Bestill nå – eller bla
vidare og sjå innstikk
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tekst Erik Hagen
Norwatch

foto: bjørg strømme

foto: tatiana rithun

Norwatch

Verftenes bakgård
Arbeidsforholdene er livsfarlige, lønningene lave og miljø
standarden minimal. Norske verft som bestiller skrog i
Øst-Europa, kan kutte både i kostnader og svinger.
Ukraina, september 2008.

Fakta
Ukraina

Hovedstad k Kiev
Areal k 603.700 km2
Befolkning k 47.700.395
Bef.tetthet k 75,7 inn./km2
Styreform k Republikk
Statsminister k Julija Tymosjenko
President k Viktor Jusjtsjenko
Offisielt språk k Ukrainsk
Valuta k Hryvnja
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Fraværet av norsk standard
gjør at prisen holder seg lav.
Enkelte deler av byggingen kan
være opptil sju-åtte ganger dyrere
i Norge enn hos leverandører i
Øst-Europa.
Blåste i norske standarder

Norwatch har besøkt Sevastopol
Shipyard, et verft med frynsete
miljørykte, ytterst på Krim-halvøya i Ukraina. Verftet ligger inneklemt mellom et universitet og et
boligområde i Sevastopol by. De
har bygget skrog for to norske
verft.
Er du heldig å få se skrogene
som ferdigstilles i tørrdokken i
Sevastopol, er det første som slår
en at presenningene mangler.
Når man preparerer skrog
i Norge, stoppes skadelig luftforurensning ved å dekke til
arbeidsområdet med tak eller
presenninger. Verftet Fitjar
Mekaniske Verksted (FMV) er
blant de som følger slike strenge
standarder i Norge. Sandblåsingen og sprøytemalingen foregår
stort sett innendørs. Og hvis det
gjøres i friluft, skjermes aktivitetene vanligvis fra naboene og ytre
miljø ved hjelp av tildekking.

Men i Ukraina gjelder andre
regler. Da FMV ferdigstilte sitt
siste skrog i Ukraina, regnet
sandstøv i hodet på verftets
naboer og arbeidere. I perioder
skal sandblåsingen ha skapt en
ti meter høy søyle av støv opp fra
skipet, og seilt inn over nabolaget
i nærheten, til beboernes irritasjon. Og det skjedde til tross for
at det var FMV som ledet sandblåsingsjobben ved anlegget.
Også når det gjelder sikkerhet for arbeiderne, er forholdene
dårligere i Ukraina enn i Norge.
Hadde det norske Arbeidstilsynet
hatt muligheten, ville de stengt
Sevastopol-anlegget på flekken.
FMV har fått bygget to skrog i
Krim. Det første var en tråler som
ble levert så forsinket fra ukrainerne at FMV valgte å gjøre det
siste skrogarbeidet i Norge. Under
sandblåsing av skipet i Fitjar i
april 2008, omkom en litauisk
arbeider i en fallulykke. Han falt
ni meter ned mellom stillaset og
skroget og døde. Selskapet lovet
full gjennomgang.
– Vi skal nå gå gjennom forholdene våre rundt HMS-rutiner, for
å se at de er oppdaterte og i tråd
med regler og forskrifter, uttalte

DOBBELTSTANDARD: Da Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) drev sandblåsing på et skrog i Norge i april i fjor, dekket de til arbeidet for å hindre forurensning. Et halvt år senere,
var forholdene svært annerledes i Ukraina. Skroget var ikke dekket til, og sikkerheten var «under enhver kritikk» ifølge norsk arbeidstilsyn.

verftsdirektør Hugo Strand til
NRK dagen etter ulykken, og forsikret at FMV har et daglig fokus
på sikkerheten til de ansatte.
Men mindre enn et halvt år
senere benyttet Sevastopol Shipyard et enda dårligere stillas da
de ferdigstilte et skrog for FMV
i Ukraina.
Det norske Arbeidstilsynet har
gått igjennom et omfattende fotomateriale som Norwatch har fått
tak i fra perioden da skroget ble
sandblåst. De finner en rekke alvorlige sikkerhetsbrister, og kaller stillaset som er satt opp rundt skroget
for «under enhver kritikk».
– Dette anlegget følger iallfall
ikke mye av hva som er norsk
regelverk. Hadde vi sett et sånt
stillas i Oslo, ville vi stanset
arbeidet umiddelbart, uten tvil,
understreker Stein Bjørndal i
Arbeidstilsynet til Norwatch.
– Jeg ser fare for liv og helse
umiddelbart. Det virker som om
en gjeng sivile er sluppet fri på et
verftsområde. De hopper og klatrer og klyver rundt uten verneut-

styr eller sikring. Her er det mye
sprøtt. Dette er skuffende å se i
2009, sier nestleder i fagforeningen SAFE, Roy Erling Furre, etter
å ha blitt vist de samme bildene.
Ingen lønn, intet arbeid

Samtidig kan de ansatte fortelle
om elendige lønns- og arbeidsforhold, som er blitt forsterket
av verftets alvorlige finansielle
problemer. I lange perioder har
de vært helt uten drikkevann. De
har ikke hatt et fungerende toalett, og i perioder heller ikke noe
vann å vaske seg i. Verneutstyret
mangler, og den lave lønnen har
stått uforandret siden 2005. I tillegg har det vært sprengkaldt for
de ansatte, for verftet har ikke hatt
råd til å betale strømregningen.
Det tok lang tid før arbeiderne fikk betalt for innspurten
med FMV-fartøyet som ble levert
i desember i fjor. Først i slutten
av mars i år fikk de betalt novemberlønnen fra i fjor. Desemberlønnen fikk de i april. I år har de
ikke fått lønn.

For de norske selskapene som
har fått bygget skrog i Ukraina,
må det ha vært vanskelig å unngå
å legge merke til de ansattes problemer. I kulda i oktober i fjor,
kan ikke inspektørene engang ha
vært i stand til å sette på en kaffekjele for å varme seg. Noen av
de ansatte tagget «No money – no
work» på en tavle inne på verftet.
Direktør i FMV, Hugo Strand,
sier selskapet ikke har kunnskap
om lønnsforholdene til de ansatte
ved verftet, men forsikrer at de
forsøker å påvirke leverandørene
til ha trygge og gode arbeidsforhold.
– Generelt sett er det nok slik at
HMS-standarden og holdningene
er dårligere i land som Ukraina,
Romania og Russland enn her
hjemme. Jeg vil tro at FMVs byggeinspektører har påpekt ting rundt
HMS-forhold, men jeg har ingen
arkiv eller statistikk over dette, sier
Strand til Norwatch.
Verken det lokale verftet, eller
de lokale miljømyndighetene
ønsker å gi kommentarer.

foto: tatiana rithun

Norske verft er ikke lenger konkurransedyktige på bygging av
skrog. Det er en arbeidskrevende
del av skipsbyggingen – og derfor
kostbart. Billigere løsninger lokker i det fjerne.
Stadig flere små og store norske verft har derfor flyttet skrogproduksjonen til lavkostland i
Øst-Europa, særlig til anlegg ved
Østersjøen og Svartehavet. Når
skrogene er ferdige, skipes de til
Norge, der innmaten fylles i.
Men norske standarder blir
langt fra fulgt når skrogene bygges. Regningen er blitt skjøvet
over på arbeiderne, naboer og
miljøet. Norwatch har snakket
med flere kilder i verftsbransjen
som sier at selskapene stiller langt
lavere krav til arbeidsforhold og
miljø i Øst-Europa enn de gjør her
hjemme. Selv verft som har ry på
seg å være foregangsbedrifter for
helse, miljø og sikkerhet i Norge,
jekker på kravene i øst.
Mange av partnerskapene
mellom norske og østeuropeiske
bedrifter har vart i årevis. De norske verftene utstasjonerer ofte
inspektører for å overvære det
teknisk vanskelige arbeidet. Men
dette gjør ikke forholdene bedre.

Norge, april 2008.

03.
03. Arbeiderne som har bygget skrog for
to norske verft i Ukraina, har hatt svært
dårlige lønns- og arbeidsforhold. I perioder har lønningene vært flere måneder
forsinket. «Ingen lønn, ingen arbeid», har
noen av dem rablet ned på en metalltavle
inne på verftet. selskapet.

Les mer om saken på norwatch.no
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Krisens mulighet

Natur - Kultur - Tradisjon
Kurs og opplevelsesferie i Støyledalen i Bykle

Norge kan bli en grønn

pionernasjon
– Norge har unike muligheter til å bli et
foregangsland i utvikling av en ny grønn
økonomi, hevdet den indiske økonomen
Pavan Sukhdev, lederen for FNprogrammet Global Green New Deal.

Økologisk dyrket og Fairtrade-merket

Fra begynnelsen av juli og utover sommeren. Helgesamlinger fra fredag til søndag med overnatting.
Blomstervandringer og guida fjellturer med vekt på
botanikk og lokal kultur. Om kvelden kulturprogram.
Hjemmelaga tradisjonsmat.
Pris kr. 2000.
Opplysninger og påmelding:

Olav Holen

4754 Bykle på mob. 99722676 eller
epost olav.m.holen@start.no.

tekst ARNE STORRØNNINGEN

Det var på konferansen «krisens
mulighet» i Oslo 25. mai at den
ledende grønne økonomen utfordret norske myndigheter til å ta på
seg et ansvar for å gå i bresjen for
å utvikle en ny bærekraftig internasjonal økonomi. Konferansen
som ble arrangert av Framtiden
i våre hender samlet rundt 200
deltakere, de fleste med bakgrunn
fra økonomi og miljø. Konferansen er finansiert med midler fra
stiftelsen Fritt Ord.
Uttalelsene fra Sukhdev må ha
lydd som musikk i ørene til konferansens initiativtaker, forfatter
og fivh-grunnleggeren Erik Dammann. Hans ambisjon allerede på
syttitallet var at Norge skulle bli
det første landet i den rike verden som brøt seg løs fra vekstøkonomiens grep og slo inn på en
ny alternativ utviklingskurs. Nå
ønsker han at Norge skal bruke
sine ressurser og muligheter til å
plassere spørsmålet om en grønn
verdensøkonomi øverste på
dagsorden blant verdens ledende
politikere, forskere og opinionsdannere.
Men hva mener norske myndigheter om dette? Har Norge
vilje og ønske om å gå inn i en
slik rolle? Vil konferansen «kri-
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sens mulighet» bli fulgt opp med
en stor internasjonal og topptung konferanse, spurte FIVHleder Arild Hermstad miljø- og
bistandsminister Erik Solheim
som var invitert som en av foredragsholderne.
Denne konferansen kommer
i rett tid, sa Erik Solheim i sitt
innlegg. Det er definitivt et behov
for å bringe spørsmålet opp på et
høyere nivå, mente ministeren.
Men det arrangeres nesten en
uendelighet av økonomi, miljø
og klimakonferanser rundt
omkring på kloden. Vi har ikke
behov for nok en stor konferanse.
En internasjonal toppkonferanse
må tiltrekke seg avgjørende oppmerksomheten fra ledende politikere, de største nyhetsmediene
og de beste forskerne på kloden
og den må skape handling.
Det er hevet over tvil at tiden er
moden for en stor internasjonal
debatt om økonomiske alternativer sa Solheim. Den uregulerte
markedsøkonomien ligger i ruiner, ingen snakker lenger om det
avregulerte markedet.
Solheim advarte mot å lytte til
de som hevder å ha en komplett
modell for en internasjonal økonomi. Alle komplette modeller

01.
01. Den indiske økonomen Pavan Sukhdev mener Norge bør gå foran i utvikling
av en ny internasjonal grønn økonomi.
Han mener Norge også har en viktig rolle
å spille under klimamøtet i København i
forhold til vern av regnskog.

for samfunnsutvikling og økonomisk utvikling har endt i katastrofer. Vår rollemodell bør være
Franklin D. Roosevelt, hevdet
Solheim. Ut av trettitallets økonomiske krise kom det praktiske
løsninger og en gradvis reformert
internasjonal økonomi. Det kom
nye institusjoner, velferdstaten
og pensjonsordninger og ønske
og vilje om dialog i verdenshandelen. Det sprang ikke ut av en
teoretisk modell, men av praktisk
politiske reformer og vilje til å
løse ekstremt krevende oppgaver,
hevdet Erik Solheim i sitt innlegg
på konferansen.

Green World er blandet av utvalgte Arabica
bønner som gir en mild og behagelig rund
smak. Debio-merket garanterer at kaffen
er dyrket i henhold til regelverket for
økologisk produksjon. Fairtrade-merket er
din uavhengige garanti for at dette produktet
er sertifisert etter internasjonale standarder
for Fairtrade. www.fairtrade.no
JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866.
www.greenworld.no

www.natur-kultur-tradisjon.no

02.

Green World

.FEMFNNFSBW'SBNUJEFOJWÌSFIFOEFSPQQSFUUFU
6UWJLMJOHTGPOEFUJ7JTUUUFSNJMKWFOOMJHF
VUWJLMJOHTQSPTKFLUFSGPSGBUUJHFJ4S5JMUBLFOFHKSEFN
CFESFSVTUFUUJMÌNUFLMJNBFOESJOHFSPHVGPSVUTJHCBSF
EZSLJOHTGPSIPME

co²

%VLBOHKSFFOGPSTLKFMM WJUSFOHFSEJOTUUUF
XXXVUWJLMJOHTGPOEFUOP
XX

02. Stol ikke på dem som hevder de har
en komplett modell for utvikling av den
internasjonale økonomien. Komplette modeller har alltid endt i en katastrofe, hevdet
miljø- og bistandsminister Erik Solheim på
FIVH-konferansen «Krisens mulighet».

Husk klimabilletten
i sommer!
Med klimabillett gjør du det
mulig for fattige land å gå fra
fossil til fornybar energi.
Prøv vår klimakalkulator på
www.mittklima.no.

Fakta
k For mer fra konferansen gå

til www.folkevett.no og se
videoopptak av innleggene
til blant annet Susan George,
Pavan Sukhdev og Peter
Dauvergne.
k Se også konferansens nettsted www.krisensmulighet.no
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Stifinner

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

I llustr asjon : istockphoto

Liv og død
– og mer enn støv
Denne Stifinneren er tilegnet et tre,
urbane dyr, homo sapiens og Henrik Wergeland.

Jeg står i mild treskygge ved Wergelands
grav på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Det er
mai og lønnetrær blomstrer over og rundt
graven. «Jeg elsker intet i Naturen saa meget
som gamle Træer», skrev Henrik til faren sin.
Jeg slutter meg til. Jeg har kamerater blant
trærne. Tause, trofaste kamerater. Slektninger er de også. Alt liv har felles opphav. Verden
er liten.
Hvem byr på vårens mest spektakulære
blomstring i byen? Syrinene? Frukttrærne?
Kommunens tulipaner? Hva synes du? Jeg
mener det er lønnetreet. Spisslønnens blomstring er en gulgrønn og raus begivenhet på
bar kvist.
Her på Vår Frelsers Gravlund, under blomstrende lønn og løvetann, er norsk historie
begravd. Her hviler en betydelig forsamling
av kunstnere, komponister, krigshelter, diktere og politikere.
– Dooh-doo, dåå-dåå…do. En ringdue
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underholder Wergeland og Wormstrand.
Duen har kanskje flyktet fra duejegere i Oslos
nabofylker, sånne som Jens Stoltenberg, og
inn i byens trygghet? I byen er det færre rovdyr.
Herrer med hagle er fraværende. Ringdua er en
ganske ny art i byen. – Dooh-doo, dåå-dåå…
do, forteller at den ikke bare er et kjøttstykke,
et bryst på tallerkenen, men også en sang, en
spesiell sang, en sær sang. Noen mener ringdua synger som en person oppmuntret av vin.
Fra dypt inne i duekroppen slipper den ut en
myk, rytmisk regle. Hør etter og legg merke til
den brå, humoristiske avslutningen. – Doohdoo, dåå-dåå…do.
Trær er gjestfrie, skyskrapende boligblokker. En gammel eik kan huse opptil 1500
forskjellige arter. Her på gravlunden hekker
fugler i ulike etasjer i trærne. Kråke øverst, så
gråtrost, så bokfink. Nederst i busker og kratt:
svarttrost og rødvingetrost.
– Titu, titu, titu, synger en kjøttmeis fra en

bjørk og titter ned på en gråhåret, krumbøyd
kvinne. Hun tar en rød pelargonia ut av en
grønn Kiwi-pose og planter den i et gravbed.
Meisen overdøver støyen fra biler og busser i
Ullevålsveien. Den synger annerledes her enn
i skogen. Raskere og enklere. Høyere frekvens.
Fugler tilpasser seg byens lyder. I Berlin synger nattergalen kraftigere på trafikkstøyende
hverdager enn i helgene. 14 desibel høyere.
Den fremmer egen formering ved å skru opp
volumet. Kanskje vil det etter hvert oppstå
egne byfuglarter.
Et drama utspiller seg foran Henrik Ibsens
grav. I rollene: En gråtrost og en meitemark.
Gråtrosten har tatt spenntak og haler og drar
marken opp som om den var spagetti. Gråtrosten trives i byen. Den er glad i gravlundens
vanningsanlegg. Vannet tvinger meitemarken
opp til overflaten – og den nebbete behøver
knapt nok å legge hodet på skakke for å lytte
etter et bytte.

Jeg arbeidet flere somre på Nordre Gravlund
i Oslo. Der stelte jeg graven til poet og kommunist Rudolf Nilsen. I år er det 80 år siden han
døde, 28 år gammel. I diktet ”På stengrunn»
skriver Nilsen at unge bjerker som ånder skorstensrøk og gatestøv aldri blir like store som
trær i det fri. Men i byens parker kan trær ha
bedre kår enn i skogen. Løvtrær kan her bli vel
så gamle og vel så biologisk rike.
Et drama utspiller seg foran meg, rett nedenfor Alf Prøysen. En levende kvinne står plantet på plenen og snur og vender på seg, vifter
med armene. I Bakvendtland kan tydeligvis alt
gå an. Kvinnen ligner et grantre i frisk bris.
Et grantre med kraftig stamme. Jeg tenkte å
hilse lett og kaldt, men skjønte raskt at planen
ikke gikk. – Dette er ikke galskap, det er bare
lett trening, sier hun med lyssterke øyne, og får
meg til å stanse. Jeg spør om hun har sans for
ringduas humor.
Ekorn spurter gjerne som gale. Det lille

“

Noen mener ringdua
synger som en person
oppmuntret av vin. Fra
dypt inne i duekroppen
slipper den ut en myk,
rytmisk regle.

brune livet krysser åpne områder i fullt firsprang, rett fram, ingen tid til å se seg rundt.
Den rettlinjete flukten er egnet i skogen der
ekornet frykter en mår i hælene, men ikke
over en trafikkert gate der fienden kommer fra
sidene. Den lille gnageren har ikke rukket å
tilpasse seg rovdyret med fire gummihjul. Ikke

ennå. Men kanskje vi en gang får urbane ekorn
som stanser og ser seg om, først til venstre, så
til høyre. Biologer mener at evolusjonen går
raskere i byen enn i naturen.
Jeg vasser i gult. Lønnetrærne, som trives i
byen, slipper sine blomster ned på gravlundens
asfalt – i sjenerøse mengder. For meg er spis�slønnens blomstring den ene av årets tre store
begivenheter i norske parker. De to andre er
det samme treets rødgule farger i september,
og svarttrostenes sangkonkurranse i april.
Også i mørket nede hos de døde driver
trærne et omfattende arbeid. Jeg legger mitt
høyre øre til den brune, knudrete barken
på et tre ved Wergelands grav. Jeg hører han
hviske:
– Glem ei, du er Støv! Glem ei, du er mere
end Støv!
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Kommentar
Fortsettelse fra side 5.
Det bare de færreste har sett, er at
vi derved år for år har redusert det
vi skal dyrke på i framtida. I dag er
matjorda over nesten hele verden
uopprettelig degradert ved kortsiktig utpining, overutnyttelse og
giftsprøyting. Over halvparten av
den matjorda en voksende menneskehet skal leve av i framtiden er
nå degradert eller gjort udyrkbar
gjennom jorderosjon, forørkning
og steppedannelse, by- og veiutbygging og industrialisering blant
annet. Og prøver vi å kompensere
med enda høyere produksjonsinnsats, vil vi bare redusere livsgrunnlaget ytterligere.
Det samme gjelder ferskvannet. Grunnvannet i verdens irrigasjonsbrønner synker mange
steder med en meter og mer i året,
og stadig flere brønner blir ubrukelige til kunstig vanning.
For artsmangfoldet gjelder det
samme; tapet av arter er nå flere
hundre ganger høyere enn ved
naturlig utvikling, med uoverskuelige følger; ofte har det vist seg at
èn utryddet art kan ha dannet livsgrunnlag for opptil tretti andre.
Samme kortsiktighet ser vi i
havet hvor vi begeistres over stadig
voksende avkastning fra oppdrettsnæringen, uten å se problemet ved
at hver kilo oppdrettsfisk krever to
og en halv kilo av småfisk og andre
næringsresurser på lavere trinn i
matkjeden, som trengs for et fremtidig bærekraftig fiske.
Likeledes ser vi oss blinde på at
industriproduksjonen stadig øker,
ofte uten å ta seg tid til å teste ut
hva mennesker og natur tåler av de
flere tusen nye kjemiske forbindelser industrien tar i bruk årlig, og
hvis virkninger nå har nådd ut til
de fjerneste avkroker på kloden.
Og vi tapper olje og kaller det
inntekt mens vi lukker øynene
for at olje kapitalen er på vei til å
ta slutt. Og alt dette samspiller
med, forsterker og forsterkes av
klimaproblemet – som stort sett
er det eneste politikerne ser ut til
å bekymre seg om.
Dette er en kortsiktighet som
ikke kan fortsette hvis verdens
barn og barnebarn skal få et rimelig trygt liv.
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Ytring innenfra
På syttitallet da Fremtiden i
våre hender ble stiftet hadde vi
trolig flertallet med oss. Det var
et forståelig poeng for mange at vi
i den rike verden hadde et historisk ansvar for å arbeide for utjevning av rikdom mellom nasjoner
og innenfor det enkelte land.
I mellomtiden har det vokst
opp en ny generasjon som er mer
indoktrinert og mer påvirket av
reklame og den rådende vekstdoktrinen. En del av forståelsen
hos flertallet om behov for fellesskap og fordeling som fantes for
noen tiår siden er svekket og kanskje i ferd med å gå tapt.
Men er ikke det mange kaller
for et paradigmeskrifte innenfor
vitenskap og økonomi på gang?
Jo, men fortsatt befinner vi
oss nok i en tidlig fase av et slikt
paradigmeskifte. De aller viktigste spørsmålene om den foreldede
vekstøkonomien og hvordan den
skal erstattes og aller mest hva
som skal erstatte den har ikke
nådd fram til den politiske og
økonomiske eliten. De er mest
opptatt av å stabilisere et ubrukelig økonomisk system.
Det er som om verdens ledende
krefteksperter skulle være mest
opptatt av å kurere pasienten for
mindre bivirkninger og nærmest
overse den underliggende og alvorlige hovedlidelsen til personen.
Tiden er mer enn moden for
en stor, verdensvid debatt om
hvordan vi skal erstatte dagens
konkurranseøkonomi
med
en økonomi som utfolder seg
innenfor de biologiske og sosiale
begrensningene på kloden.
Gjennom konferanser og toppmøter håper jeg at de viktige spørsmålene om økonomi, økonomisk
vekst og økologisk bærekraft skal
bli gjenstand for en global politisk
debatt.
Dypest sett har vi ikke noe
valg. Ingen kan frikoble seg fra de
store økologiske helhetene på kloden. Alt liv som stiller seg utenfor
helhetens avbalanserte samspill
er dømt til å dø ut. Er det ikke på
tide at våre fremste eksperter og
politikere begynner å diskutere
spørsmålene som handler om vår
egen og kommende generasjoners
overlevelse?

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Takk!
Steinar Lem døde natt til 29. april av en aggressiv
kreftsykdom. Framtiden i våre henders sterke og modige
talsperson gjennom nær 25 år ble brått revet bort. Norsk
samfunnsdebatt har mistet en svært verdifull kraft. Steinar utfordret både makthavere og enkeltmennesket.
Steinar hadde en sjelden evne til å engasjere og provosere.
Han nølte ikke med å innta upopulære standpunkter. Han
fikk med det mange motstandere. En norsk partileder sa
for et par år siden til meg at Steinar Lem hadde ødelagt
mye for miljøkampen. Etter min mening en påstand kun
egnet for å rettferdiggjøre hans eget manglende mot. Dessverre er det knapt en eneste norsk politiker som våger å innføre miljøtiltak som kan tenkes å møte bare litt motstand
blant velgerne, langt mindre å utfordre vekstmantraet i
den økonomiske politikken.
Miljøvernminister Erik Solheim holdt på vegne av den
rødgrønne regjeringen en verdig og raus minnetale under
Steinars begravelse i Oslo 8. mai. Den samme dagen vedtok regjeringen Stoltenberg å bygge ut oljefeltet Goliat
utenfor Finnmarkskysten. En samlet miljøbevegelse er
imot utbygging. Det er slike vedtak og den stø økonomiske
vekstkursen som skader miljøkampen. Miljøbevegelsen
har gått på nok et tungt nederlag. Dessverre er flertallet
altfor sjelden på miljøets side.
Steinars sterkeste ønske var at vi nordmenn skulle gyve
løs på de mest prekære miljø- og fattigdomsproblemene
før det blir for sent. Goliat-vedtaket viser at det er langt
igjen før hans visjon om å erstatte materiell vekst med en
økologisk og rettferdig utvikling er oppfylt.
Steinar vil bli dypt savnet. Akkurat nå føles det tungt og
vanskelig å bringe arbeidet videre, men det skylder vi ham.
Han var utrettelig. Det må vi også være. Jeg takker varmt
for alt Steinar ga Framtiden i våre hender og den norske
samfunnsdebatten.
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Bli medlem!
Framtiden i våre hender vil ha
forandring til beste for miljøet,
verdens fattige og for våre
etterkommere.
Som takk for at du ønsker å bli medlem,
sender vi deg et miljøvennlig handlenett.
Send sms til 1933, skriv; framtiden,
og du vil motta en giro på kr 200
(gjelder ut 2010).

NB! Er du medlem og ønsker et handlenett? Send en e-post til post@framtiden.no. De 10 første får et handlenett.
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Opus

Fotograf?

Opptatt av miljø og utvikling?
Folkevett og Framtiden i våre hender søker
fotografer og fotointeresserte som har miljø
og utvikling som et arbeidsfelt til vårt
internettbaserte ikke-kommersielle
fotobyrå:

WWW.JUSTWORLDPHOTO.ORG
Besøk nettsiden for mer informasjon.

Opus trykkes på Engelsk i påvente av lisens for oversettelse.

Levelønn i sør!

Folkevett 3:09

Vår kampanje ”Levelønn
i sør” skal påvirke
bedrifter til å stille krav
til sine produsenter.

Journalist/deskleder:
Knut-Erik Helle
knut-erik@folkevett.no

Folkevett/FIVH
Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50 fax: 22 03 31 51
e-post: redaksjonen@folkevett.no
www.folkevett.no
Annonser: Grønn Markedskontakt:
tlf 55 10 10 97/ 90 95 06 19

Redaktør i Norwatch:
Pia Anette Gaarder
pia@norwatch.no

Journalist i Norwatch:
Erik Hagen
erik@norwatch.no

Forsidefoto Knut-Erik Helle
Abonnement: kr. 275,– per år
Trykk: Merkur trykk
Bekreftet gjennomsnitts-opplag 2008: 18 151
(Første halvår)
Bankgiro: 8200.01.22331
ISSN 0332-865

Grafisk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@folkevett.no

Fotograf:
Lillian Jonassen
lillian@folkevett.no

Fotograf:
Kjersti Fjøsne
kjersti@folkevett.no

Spaltist:
Laurie MacGregor
laurie@folkevett.no

Benytt kontonummer
1602 58 50800 *.
Folkevett er tilsluttet
Fagpressens Redaktør- plakat.

FOLKEVETT UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) SOM ARBEIDER FOR MILJØANSVAR, RETTFERDIG FORDELING OG LIVSKVALITET.
BLADET ER UAVHENGIG AV PARTIPOLITISKE OG RELIGIØSE INTERESSER. DET KOMMER UT MED SEKS NUMMER I ÅRET.
* Støtte fra kr 500 til 12.000 gir skattereduksjon. Vi må da ha ditt personnummer. Ta kontakt med Erling på erling@framtiden.no, eller tlf. 22 03 31 99.
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Foto: Kristin Fagerlid

Ansvarlig redaktør:
Arne Storrønningen
arne@folkevett.no

Støtter du kampanjen,
bidrar du til at fattige
mennesker får en bedre
hverdag.

20.05.2009 12:57:57

FOLKEVETT nr. 3 • 2009

39

Bladabonnement
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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.
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