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Etikk-kyllinger
Langs Zanzibars kritthvite strender dyrker fattige kvinner tare
under slavelignende forhold. De forsyner verdensmarkedet for tilsetningsstoffer med verdifull råvare – den stadig mer etterspurte
tropiske taren.
I en lang reportasje i dette bladet tar Norwatch oss med inn i
den ukjente historien bak en nyttig, men usynlig ingrediens i vår
hverdag. Taren fra den gamle slaveøya utenfor Tanzanias kyst ender
opp som e-stoffer – eller tilsetningsstoffer i hundrevis av produkter
i supermarkeder verden over.
Tørket tare er blitt en eksportartikkel for Zanzibar. Årsproduksjonen ligger på mellom åtte og ni tusen tonn. Tareeksport er blitt
en av øyas viktigste kilder til utenlandsk valuta, rett etter turisme
og eksport av kryddernellik.
Dette kunne derfor ha vært en lykkelig historie om nye inntekstmuligheter for fattige kvinner i et fattig afrikansk land. Slik er det
dessverre ikke. Norwatch redaktør Pia Gaarder har besøk den afrikanske øya og sett nærmere på arbeidsbetingelsene til taredyrkerne.
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Det er en besk historie om
rå, målrettet og systematisk
utnyttelse av fattige kvinner
som kommer til syne.

Det er en besk historie om rå, målrettet og systematisk utnyttelse av
fattige kvinner som kommer til syne. Sentralt i denne beretningen
om Zanzibars tareslaver står blant annet to norske direktører , et
amerikansk selskap og en håndbok i kunsten å skape en slavelignende avhengighetskultur for fattige arbeidere på bunnen av en
lang og ukjent leverandørkjede.
Varer med tarebaserte bindemidler finnes overalt i den moderne
hverdagen. Tare inngår i et stort produktspekter som tannavstøpninger, tekstilindustriens oppstiving av klær og tøy, i produkter
som tannkrem, sjokolademelk, puddinger, vaniljekrem, lettprodukter generelt, gummisukkertøy, medisinkapsler, hudkremer, sjampo,
kosmetikk og kattemat. Listen kunne gjøres mye lenger.
Selskapene og de lokale oppkjøperne sitter i praksis med bukta
og begge endene i et marked dominert av en råvare som ikke har
annen kommersiell anvendelse – og et fåtall selskap med nesten
monopollignende betingelser. Det etiske ansvaret pulveriseres i et
globalt marked med mange underleverandører, og fattige råstoffarbeidere i sør kommer dårligst ut. Inntil inntekstfordelingen foregår
på en mer rettferdig måte og fattige råvareproduserende land oppnår en sterkt forbedret posisjon i global handel, vil virkemidler som
levelønn, fairtrade og selskapsansvarlighet være viktig.
De internasjonale produsentene av tilsetningsstoffer har avgjort
et stort ansvar for situasjonen til zanzibarkvinnene. Så langt opptrer de som etikk-kyllinger og løper fra forpliktelsene sine så fort
de bare kan.
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Kommentar

Jan Johnsen, førsteamanuensis ved høgskolen i Oslo.
Arne Storrønningen, redaktør i folkevett.

Oljevern er viktig, men utfasing av vår
oljedrevne økonomi og infrastruktur er
den eneste fullverdige løsningen.

Svart kyst

Tonje Kristiansen fra Framtiden i våre
hender børster svaberg for tungolje fra
Full City. (Foto: Olva H alstensgård)

Oljeutslippene utenfor kysten av Vestfold og Telemark i
sommer er et kraftig varsel om hvor sårbare vi er.
Dersom en stor utslippkatastrofe
rammer norske farvann med full
tyngde ville det ikke bare ødelegge deler av en unik kystlinje,
en slik katastrofe vil sannsynligvis også påvirke vår identitet
og vårt selvbilde som nasjon i år
framover.
Hvordan skal vi makte å håndtere et storskala utslipp, når vi
ikke engang makter å gripe inn
på en effektiv måte under en statistisk sett «liten» katastrofe?
I internasjonal sammenheng
var oljelekkasjen utenfor Langesund begrenset. Det hindret ikke
at noen av de regionale skadevirkningene kanskje blir omfattende
og langvarige.
Omkring 200 tonn tungolje
lakk ut fra lasteskipet Full City.
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Til sammenligning utgjorde lekkasjene fra oljetankeren Exxon
Valdez som grønnstøtte utenfor
Alaska for tjue år siden - omkring
37.000 tonn tungolje. På grunn
av sterk vind og høy sjø spredte
oljen seg raskt over store områder.
Mer enn 250.000 sjøfugl og store
mengder oter og sel døde og de
store laksestammene ble sterkt
redusert. Ulykken regnes som en
av verdens mest alvorlige oljekatastrofer.
Det finnes mange eksempler
på betydelig større oljelekkasjer fra skip. Det største i maritim historie er utslippene fra
Atlantic Empress hvor mer enn
276.000 tonn olje havnet i sjøen.
Men virkningene ble begrenset
på grunn av avstand til land og

Fra verdens tak

vær og vindforholdene i området.
Norge har til alt hell vært spart
fra en omfattende oljekatastrofe
med spredning til kystområdene.
Den ukontrollerte Bravo-utblåsningen i nordsjøen 22.april i 1977
førte til at 9600 tonn olje og gass i
løpet av åtte dager ble pumpet ut
i sjøen. Ingenting av dette nådde
land og norske myndigheter
kunne prise seg lykkelige over å
ha blitt forskånet fra en oljehistorisk katastrofe.
Omkring 85 prosent av 10.000
kjente oljeutslipp til havs registrert i perioden 1970 til 2008
er i størrelsesorden inntil sju
tonn. Selv om de små utslippene dominerer i antall, er det en
liten gruppe store oljelekkasjer

som står for det store volumet av
oljesøl. I perioden 1990 – 1999
kunne nesten 75 prosent av lekt
olje knyttes til 10 store ulykker,
mindre enn tre prosent av det
totale antallet utslipp.
Oljekatastrofen utenfor Langesund i sommer avslørte et elendig norsk oljevern. En styrking er
helt nødvendig. Allikevel er det
viktig å understreke at selv ikke
verdens beste beredskap kan hindre en katastrofe, dersom været
og vindforholdene er ugunstige.
I havet utenfor Lofoten er det
normalt at bølgehøyde og vindforhold vil gjøre redningsarbeid
vanskelig eller umulig. Oljeutvinning og transport av olje er og blir
en risikosport.
- Det gjør noe med folk når

naturen de er glad i blir ødelagt, hevdet miljøpsykolog Einar
Strumse til A-magasinet 7.
August. Omfattende forskning
viser at mennesket reagerer positivt på vakker og ren natur – og
motsatt når de er omgitt av ødelagt og nedslitt natur. Pasienter
som behandles på institusjoner
i grønne omgivelser blir fortere
friske – og trenger mindre smertedempende medisiner – enn
de som behandles i naturfattige
omgivelser.
Det vil forundre oss om det
ikke utbrer seg en tapsfølelse
i blant deler av befolkningen i
Grenlandsområdet fordi den
vakre naturen som gir grunnlag
for livsglede, rekreasjon og mental fornyelse, er blitt tilsølt av
svart illeluktende olje over lang
tid. Mismotet forsterkes trolig av
at årsaken til katastrofen er kortsiktige, uansvarlige og ukvalifiserte beslutninger fra flere hold.
På samme tid har oljekatastrofen utløst en positiv trass og en
sterk vilje blant mange til å rette
opp skadene og se framover.
Økonomiske erstatninger og
positiv vilje til å bøte på den skaden som er skjedd kan ikke forandre det faktum at oljekatastrofen
har fjernet en form for uskyld
omkring naturen langs Vestfoldog Telemarkskysten. Storindustrien har tidligere bidratt til en
formidabel forurensning av Frier
og det indre vannbassenget i fjorden. Kreftfremkallende dioksiner
finnes fortsatt i fisk og skalldyr,
til tross for politiske løfter om at
det skulle vært ryddet opp for 10
år siden.
Befolkningen har lenge måttet leve med en negativ omtale
av distriktet. Det ble på en måte
en del av manges identitet. Folks
assosiasjoner til Grenland var
i stor grad knyttet til industrirøyk, kvikksølvforurensing og

uspiselig fisk. Men i den seinere
tid var det kommet en ny optimisme i de tettbygde områdene
i nedre Telemark. Konsertarrangørene i Langesund har i flere
år satt Grenland på kartet. Det
skjedde seinest i sommer da mer
enn tolv tusen mennesker lyttet
til Leonard Cohen, og hadde en
strålende konsertopplevelse i det
naturskjønne Krogshavn, området som ligger like innenfor der
«Full City» gikk på grunn. Grenland Friteater har gjennom Den
internasjonale teaterfestivalen
bidratt til at Porsgrunn i mange
år har tiltrukket seg kunstnere
fra store deler av verden, og et
publikum fra fjern og nær. Byen
har et allsidig og attraktivt kafeog uteliv som byr på fremtredende kulturarrangementer, og
som ikke minst om sommeren
kan konkurrere med de fleste
steder i Sør–Norge.
Men nå har ødeleggelsene også
nådd de ytre områder. Det er derfor ikke uten grunn at mange
spør hvordan dette kunne skje,
og etterlyser en oversikt over
hvem som har ansvaret for den
tragiske oljekatastrofen. Bare
ved at en uavhengig undersøkelseskommisjon retter et kritisk lys
mot alle nivå, kan vi opprettholde
tilliten til vårt demokrati.
Det forsterker det negative
bildet at det kan ta opp mot femten år før området helt kan friskmeldes igjen. Langtidsskadene
ved store oljeutslipp er trolig lite
kjent, ikke minst fordi medienes
fokus først og fremst er rettet mot
de akutte sidene av slike katastrofen.
Den fossile tidsalderen vil ikke
vare evig. Oljevern er viktig, men
utfasing av våre oljedrevne
økonomi og infrastruktur er den
eneste fullverdige løsningen. I
mellomtiden må vi bare forberede
oss på neste oljeulykke.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Det regner ikke, men det
pøser ned
Mine sko har vært våte i en uke nå. Én og én
har papirbildene mine snurret seg opp i små
roperter og rullet – helt på egen hånd - bak
sofaen. I forrige uke måtte jeg stå på taket og
lense terrassen med en bøtte for å hindre at
kjøkkenet skulle bli oversvømt.
Regntiden har omsider kommet til Nepal. Det var jammen på tide, fordi den
er hele to måneder forsinket. – Bedre sent enn aldri, fortalte en bonde meg i
forrige uke. Men konsekvensene av en forsinket monsun kan bli katastrofale
for svært mange.
Problemet er regionalt. Mens i enkelte områder i Nepal er det kommet bare
50 prosent av forventede regnmengder i sommer og opptil 75 prosent av
risåkrene står uplantet. I Nord- og Sørvest-Bagladesh har bare fått 40 prosent
av den forventede nødbøren. I Mumbai i India har myndighetene kuttet vanntilførselen til storbyens om lag 20 millioner innbyggere grunnet vannknapphet.
“It never rains, but it pours», lyder et ordtak fra Storbritannia. Mens store områder i Sør-Asia rammes av tørke, så sliter andre områder med flom. Allerede
i juli ble titusenvis av mennesker i Assam i Nord-Øst-India kraftig rammet da
den mektige Brahmaputra oversteg elvebredden hele 54 steder, vasket bort
veier og broer, og dekket enorme arealer med vann. I slutten av juli falt det
33 cm med regn i løpet av 24 timer i Bangladesh sin hovedstad Dhaka – den
kraftigste regnfallet på flere år.
Ekspertene er usikre på om årets usedvanlig monsun – med for lite regn
enkelte steder, og for mye andre steder - er forårsaket av klimaendringer.
Ifølge FNs klimapanel skal det være for tidlig å merke påvirkningene på et
værfenomen på størrelse med monsunen. Så enten skjer klimaendringene
langt raskere enn forventet, eller så er årets monsun et unntaksår som gir et
glimt av hvordan fremtiden kan bli i Sør-Asia om ikke verdens ledere blir enige
om en omfattende klimaavtale i København i desember.
Jeg har møtt bønder som plantet åkrene sine for tidlig, kun for å se avlingene
tørke ut og dø. Og jeg har møtt andre som ventet såpass lenge med plantingen, at de nå ikke rekker å plante igjen før sesongen er over. Alle kommer til
å møte vinter med for lite mat på lager. Ifølge Verdens matvareprogram WFP
står opptil 3,4 millioner nepalesere i fare for å sulte i månedene som kommer,
mens et større energiunderskudd og flere strømbrudd kommer til å ramme de
aller fleste i regionen fra høsten og utover.
Dette kan ikke bli normen, framtiden kan ikke se slik ut. Sør-Asia ser nå til
København. Det er et spørsmål om liv eller død
* Laurie MacGregor er deltaker i en journalistutveksling mellom Nepal Forum of
Environmental Journalists og Framtiden i våre hender med støtte fra Fredskorpset.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge

“

Klimaseilas snart utsolgt
Det er solgt mer enn 800 billetter til Klimaseilasen som går til klimatoppmøtet i
København i desember. Seilasen arrangeres av
Framtiden i våre hender og Kirkens nødhjelp.
– Det er stor pågang og vi regner med det blir fullt. De som
vil være med må bestille raskt, forteller klimakaptein Øyvind
Løtveit i Framtiden i våre hender. Målet med seilasen er å vise
at det er mange som vil ha en sterk klimaavtale og gi politikerne mot til å iverksette nødvendige tiltak.

Et måltid som består av en kopp brokkoli, en kopp eggplante, 113
gram blomkål og 227 gram ris fører til utslipp av 181 gram med
CO2 ekvivalenter. En 170 gram biff fører til utslipp av 4.5 kilogram
med CO2 ekvivalenter, noe som er rundt 25 ganger mer enn det
vegetariske måltidet. Start med å gi opp kjøtt en dag i uken, og
gå videre fra der. Dr. Rajendra Kumar Pachauri, Vegetarianer og leder for FNs klimapanel.

Flere vil verne mer

Et stort flertall ønsker mer naturvern.
Hele tre av fire vil verne mer norsk natur. Avisen Nationen har gjennomført meningsmålingen på spørsmålet «Bør Norge verne mer av
naturen?». På landsbygda er 66,4 prosent for mer vern. Blant de som
stemmer Senterpartiet ønsker bare 56,5 prosent mer vern, skriver
Nationen.

Framtiden i våre hender arrangerer klimaseilas til klimatoppmøtet i København.
(Illustrasjon: Istockphoto.com)

En flyvende frosk er blant
flere hundre nye arter som er
oppdaget fra 1998 til 2008 i den
østlige delen av de klimautsatte
fjellene i Himalaya. Verdens
minste rådyr og en 100 millioner gammel fossil gekko har
også blitt oppdaget. Den østlige
delen av Himalaya har 10.000
plantearter, 300 dyrearter, 977
fuglearter, 176 reptiler, 105
amfibiearter og 269 arter fisk.
Himalaya-regionen er spesielt
utsatt for klimaendringer, og
små temperaturforandringer kan
endre livsbetingelsene for mange
sårbare arter, ifølge rapporten
«Et levende Himalaya» fra WWF.
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Unike arter klimatruet

Protester mot Ralph Lauren

I Asker og Bærum er det nå
mulig å ta klimanøytrale taxiturer. Selskapet 0-Taxi har som
mål at driften skal gi null utslipp
på sikt. I mellomtiden benytter
selskapet seg av klimakvoter fra
Mitt klima og Framtiden i våre
hender for å kompensere for
utslippene. Bilene til 0-Taxi har
maksimalt utslipp på 120 gram
CO2 per kilometer.
– At 0-Taxi er klimanøytral
innebærer at de må utarbeide
et regnskap over sine klimagassutslipp og jobbe kontinuerlig
for å redusere utslippene, sier
Gunnell Sandanger, prosjektleder i Framtiden i våre hender.

Klesprodusenten Ralph Lauren
har ignorert alvorlige brudd
på grunnleggende arbeiderettigheter ved en av selskapets
leverandører i Indonesia. Den
lokale leverandøren PT Mulia
Knitting Factory nekter sine ansatte å etablere en fagforening.
Produsenten Tommy Hilfiger
bruker samme fabrikk.
– Vi oppfordrer forbrukere til
å legge press på Ralph Lauren
og Tommy Hilfiger, slik at arbeiderne kan få organisert seg,
sier Carin Leffler, som er prosjektleder for Framtiden i våre
henders Rene klær-kampanje.

Grønn og klimanøytral taxitur er nå mulig i Asker og Bærum. (Foto: FIVH)

Husdyrhold vil bli spesielt hardt rammet
av klimaforandringer i Afrika. (Foto: Espen
Seierstad / www.justworldphoto.org)

Afrika vil kreve
kompensasjon
Afrikanske ledere vil kreve 400
milliarder kroner i året fra de
rikeste landene for å møte
klimaforandringene, melder
Reuters. Kravet fra den Afrikanske Unionen (AU) skal fremmes
på klimatoppmøtet i København
i desember. Kravet bygger på at
landene i Afrika har bidratt svært
lite til forurensningen som fører
til klimaforandringene, men vil
trolig rammes svært hardt av
tørke, oversvømmelser, varmebølger og et havnivå som stiger.
Fattige land vil bære ni tideler av
den menneskelige og økonomiske byrden av klimaforandringene.

Tommy Hilfiger og Ralph Lauren kritiseres for arbeidsforhold i Indonesia.

Norwatch

Robert Mugabe får fritt importere våpen
fra bedrifter som Oljefondet har investert i. (Foto: Philimon Bulawayo/Reuters)

Våpen til Mugabe er OK
Våpeneksport til udemokratiske
regimer som Zimbabwe er ikke
grunn til utelukkelse fra Oljefondet. Det uttalte Finansdepartementet nylig.
Dette står i stor kontrast til
Regjeringens eget regelverk for
norsk våpeneksport som forbyr
eksport til land der alvorlige menneskerettighetsovergrep finner
sted. Og Zimbabwe regnes som
en av verdens minst frie land.
Oljefondselskapet COSCO
har fôret Mugabe med våpen.
COSCO er også operatør og eier
av skipet «Full City», på grunn
utenfor Langesund.

«Norsk» oljesøl truer Benin
Mens Norge rettet blikket mot
oljeflakene på Sørlandet, truer
en større fare i Benin. Der bygget det norske selskapet Saga
Petroleum en rekke oljeanlegg
utenfor kysten på 80-tallet.
Men mange år etter at Saga
forlot landet, står de gamle konstruksjonene fortsatt tilbake, og
truer med å falle fra hverandre.
Nå har olje begynt å lekke fra
de rustne konstruksjonene, og
Benin trygler Norge om hjelp til
å rydde opp.
Det som den gang var
Saga Petroleum er i dag eid av
StatoilHydro.

foto : lillian jonassen

Flyvefrosken Rhacophorus suffry kan seile
gjennom lufta. (Foto: Tutul Bortamuli / WWF)

Grønn taxi

foto : reuters

foto : reuters

Tre av fire nordmenn ønsker mer vern av naturen. (Foto: Knut-Erik Helle)

Norwatch

Benin har bedt om hjelp til å rydde i norske oljeinstallasjoner. (Foto: Ingolf Andersen)

Norwatch

Norske penger kan ha delfinansiert
denne bosetningen, Ma‘aleh Adumim.
(Foto: Ammar Awad/Reuters)

Sparepenger forlater
Vestbredden
Gjennom tre norske banker,
har norske småsparere kunnet plassere penger i ulovlige
byggeprosjekter på Vestbredden i hele vinter. Nå har den
britiske forvalteren av pengene,
BlackRock, solgt seg ut av den
omstridte investeringen – etter
press fra Norge.
Både Storebrand, Skandiabanken og Danica Pensjon la
press på BlackRock etter at Norwatch har fulgt saken det siste
halvåret. Også Oljefondet har
investert i samme byggeprosjekt
i de okkuperte områdene.

Skog foran sko
Sko-giganten Nike har skjerpet sine krav til leverandører
i Amazonas. Nå krever de at
lær fra regnskogsødeleggende
kvegdrift ikke skal brukes i skoene deres.
Tiltaket kom etter at Greenpeace tidligere i år utga rapporten “Slaughtering the Amazon»
som dokumenterte hvordan
kvegeiere i Brasil ødelegger
regnskogen. Rapporten har også
satt fart på brasilianske myndigheter, som nå har gått til sak mot
kvegselskapene i regnskogsområdet. Store områder er blitt ulovlig
ryddet for å gi plass til kveg.
Norwatch

Regnskogen taper for billig indrefilet.
Nå tar brasilianske myndigheter grep.
(Foto: Espen Seierstad / www.justworldphoto.org)
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Profilen John D. Liu

I Beijing:
Arne Storrønningen (tekst og foto)

Den ledende kinesisk-amerikanske miljøforkjemperen og filmprodusenten
John D. Liu vil skape en tidsalder for økologisk gjenopprettelse. – Naturens evne til
å helbrede seg selv er enestående, det er vårt håp og vår mulighet , sier mannen som
er omtalt som Kinas David Attenborough.

Gjenopprettelsens tid

“

Jordkloden er en
takknemlig
pasient.

For John Liu er påstanden
om jordklodens selvregulerende
egenskaper langt mer enn teori
og ønsketenking. I over 10 år har
han dokumentert hvordan nesten
nedslitte økosystemer kan bringes tilbake til nytt liv.
Den internasjonalt ledende
miljøfilmskaperen har gjort storskala rehabilitering av ødelagte
økosystemer til sin livsgjerning.
Gjennom organisasjonen Earth
Hope reiser han verden rundt og
prediker sitt budskap om grønn
gjenopprettelse. Folkevett møtte
ham i hans private bolig og studio i Beijing.
Det er særlig erfaringene
fra rehabiliteringen av Kinas
enorme sandjordplatå som har
overbevist Liu om at selv tilsynelatende helt ødelagte økosystemer, kan gjenopprettes. Det
unike prosjektet ved den gamle
silkeveien kan bli en internasjonal modell for storskala rehabilitering av skadet natur, mener
mannen som er omtalt som
Kinas David Attenborough.
Jordkloden er en takknemlig
pasient, hevder Liu.
– Dette er vår mulighet til å
gjenskape de økologiske systemenes finstemte og livgivende
balanse. Det er ikke tilstrekke-

lig å stanse ødeleggelsene. Vi må
også aktivt gjenopprette det som
er brutt ned , hevder han. Når jeg
spør ham om vi har tilstrekkelig
med kunnskap for å kunne foreta
et historisk utviklingssprang inn
i et sosialt og biologisk bærekraftig samfunn, svarer han ikke,
men reiser seg, henter flere hyllemeter med bøker og rapporter og
plasserer på bordet foran meg og
i fanget mitt.
– Her er svaret, sier Liu spøkefullt. Ønsker du mer? Jeg kan forsyne deg med lesestoff for resten
av livet. Vi må skape en tidsalder
for handling. Om en generasjon
kan sanden ha rent ut av timeglasset. Vi har ikke tid til å bruke
kreftene på å bare beskrive problemene – de er i hovedsak godt
nok kjent – vi må finne løsningene og så handle, mener miljøforkjemperen.
John Liu har amerikansk oppvekstbakgrunn. Moren har irske
røtter, og faren emigrerte som
ung mann fra Kina til USA. De
siste tjuefem årene har John D.
Liu bodd i Beijing.
– Da jeg var en ung gutt sa far
ofte at jeg måtte reise til Kina
når jeg ble voksen for å gjøre min
innsats i utviklingen av landet.
Jeg forsto ikke hensikten med

det. Jeg bodde i USA og kunne
ikke tenke meg noe annet liv enn
min amerikanske hverdag i Bloomington i Indiana hvor vi bodde,
forteller Liu.
– Jeg hadde den gangen lite greie
på det som foregikk i det moderne
Kina. I min verden var Kina gamle
filosofer som Lao Tzu, taoisme og
litteratur fra Tangdynastiet. Mitt
første besøk da jeg var 27 fikk meg
til å forandre mening. Kina var et
langt mer spennende sted å oppholde seg for en ung film- og videostudent enn i USA. Møtet med
Kinas omfattende miljøproblemer
ble starten for et livslangt grønt
engasjement forteller Liu.
I dag regnes Liu som en pioner
innenfor kinesisk miljøjournalistikk. Han har arbeidet sammen
med internasjonale organisasjoner som UNEP, OECD og
Verdensbanken, men også med
kinesiske myndigheter. Han har
vært knyttet til kjente merkenavn
som CBS, National Geographic,
BBC, britiske Channel 4 og tyske
og italienske tv-stasjoner.
I samarbeid med det tidligere
kinesiske miljøtilsynet, Chinas
State Environmental Protection
Administration (nå oppgradert
til departement) har han bygd
opp landets største bibliotek- og

Navn: John D. Liu
Kinesisk-amerikansk
miljøforkjemper og
filmprodusent

• Sivilstand: Gift
• Født 1953
• Stifter av organisasjonen
Earth Hope, regnes blant
pionerene innen
miljøjournalistikk i Kina.
• Oppvokst i USA , bosatt i
Beijing gjennom mer enn
tjue år. Dokumenterer,
underviser og foreleser om
økosystem-rehabilitering.

dokumentasjonssenter om miljø
og bærekraftig utvikling (The
China Environment and Sustainable Developement Reference
and Research Center). Gjennom
stiftelsen The Television Trust
For The Environment har han
FOLKEVETT nr. 4 • 2009
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arbeidet systematisk for å oppdatere kinesiske og utenlandske
journalister om Kinas miljøutfordringer og lagt til rette for
utenlandsk fokus på miljøarbeid
i hjemlandet.
Hans viktigste virksomhet
i Kina har vært knyttet til innhenting av videodokumentasjon
om landets og verdens største
prosjekt for rehabilitering av
menneskeskadde økosystemer;
rehabilitering av et av det gamle
Kinas mest fruktbare og livgivende områder, «The Loess Plateu», et gigantisk sandjordplatå
på størrelse med Frankrike og
med beliggenhet ved Gule-elvas
midtre og øvre løp. Selve platået
utgjør gigantiske 640.000 kvadratkilometer, prosjektområdet strekker seg over et areal på
35.000 kvadratkilometer, mer
enn flateinnholdet av mange av
verdens små nasjoner.
Det er delte meninger om hvor
vellykket rehabiliteringen av
engang et av landets mest fruktbare områder har vært, men Liu
er langt fra enig med kritikerne.
Gjennom flere år har han inngående studert skjebnen til slettelandet som var den kinesiske
nasjonens vugge.
– Det er flere årsaker til at rehabiliteringen av deler av det store
sandjordplatået ble vellykket, hevder Liu. Det ble igangsatt omfattende treplanting. Det ble innført
regler for dyrking og husdyrhold i
området, regler bygd på økologisk
innsikt. Lokalbefolkningen fikk
mulighet til å tjene penger på treplanting og kultiveringsarbeidet.
De ble dermed løftet ut av en håpløs situasjon og hadde ikke lenger
behov for å slite ned dyrkingsjord
og beiteområder for å overleve
på kort sikt. Det ble også lagt til
rette for nye, bærekraftige langsiktige inntektsmuligheter for folk i
området. Overalt på kloden hvor
økosystemer ødelegges, har fattigdommen fulgt etter. Når ødeleggelsene har nådd full modenhet
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har sivilisasjoner brutt sammen,
dynastier har kollapset, mener Liu.
Hva med vår tid? Klimakrisen
puster oss i nakken, hevder Liu,
Vår tid er så knapp at storskala
økosystem-rehabilitering er helt
nødvendig om vi skal lykkes både
i kampen for å stanse en global
varmekatastrofe og mot omfattende skadeverk på vårt felles
livsgrunnlag, mener han.

“

den dypøkologiske tenkningen til
Arne Næss. Liu er overbevist om
at dagens miljøpolitikk er kosmetisk og at den har liten virkning i
forhold til de dype utfordringene
vi står overfor. Det mest grunnleggende problemet mener han er
at vår sivilisasjon bedriver pokerspill med klodens livsgrunnlag.
– Mesteparten av det som kalles miljøtiltak er i virkeligheten

Det primitive steinaldermennesket som danset rundt
bålet med bønn om fruktbarhet og nytt liv, uttrykte på
mange måter en dypere form
for innsikt, enn flertallet av
dagens politikere og
beslutningstakere.

Jeg møtte John Liu hjemme i hans
klassiske kinesiske storfamiliebolig i Beijing. I en liten skog av
plantet poppel ved den femte
ringveien i nesten-landlige omgivelser, i utkanten av den kinesiske
hovedstaden har Lius far bygd en
generasjonsbolig med tre generasjoner under samme tak. Det
store huset er kvadratisk og
bygd rundt et stort åpent indre
gårdsrom. En ytre svalgang løper
rundt hele bygningen og binder
oppholdsrommene sammen. En
nesten tre meter høy mur atskiller
bygningen og den indre eiendommen fra verden utenfor.
Jeg blir invitert til lunsj
sammen med John Lius foreldre
og kone i den romslige spisestuen.
De vil vite mer om miljøbevegelsen i Norge. Jeg gir en liten innføring inne i mellom munnfuller
av velsmakende retter. John Liu
forteller at han er inspirert av

bare skraping i overflaten, hevder Liu. Det er fint med høyhastighetstog og hybridbiler, men
det løser ikke de grunnleggende
problemene som overforbruk av
ressurser og tap av livsnødvendige økosystemer, sier Liu. Han
fortsetter: – Vi opptrer som om
vi bor på en klode med uendelig
slitestyrke og ressurstilgang. Vi
trenger en fornyelse av den dypøkologiske forståelsen om naturen
og oss selv, en forståelse som fantes intuitivt i tidligere såkalte primitive samfunn, og som fortsatt
lever i beste velgående hos en del
av dagens urfolk.
– Det primitive steinaldermennesket som danset rundt bålet
med bønn om fruktbarhet og
nytt liv, uttrykte på mange måter
en dypere form for innsikt, enn
flertallet av dagens politikere og
beslutningstakere i sine luftavkjølte hjørnekontorer, hevder Liu.

De siste årene har han reist,
filmet og hentet inn førstehånds
informasjon om de siste store
gjenværende økosystemene i
Uganda, Tanzania, Rwanda, Etiopia, og Kenya.
– Det som har slått meg er hvor
velstående mange afrikanske
land kunne ha vært. Så hvorfor
er det ikke det?
Spørsmålet om hvorfor mange
land på dette mektige og engang
rike kontinentet har havnet i dyp
fattigdom er knyttet til mange
forhold. Den mest grunnleggende årsaken er slik jeg ser det,
nedbrytingen av de økologiske
systemene. Det er alltid en klar
forbindelse mellom miljøødeleggelse og fattigdom.
I det nordlige Etiopia så vi
kvinner bære vann fra brønner
mange kilometer fra bostedene.
Slik bærer kvinner vann mange
steder i den fattige delen av verden. Dyrkingsjorda er skrinn og
gir magre avlinger. Tørketiden er
nådeløs og svir av mulighetene for
et bærekraftig landbruk. John Liu
lener seg framover og fortsetter:
Det skumle er at vi mange steder
nesten har glemt hvordan et normalt og sunt økosystem opptrer.
Friske og rene vannkilder, elver og
innsjøer som er rike på fisk, skoger og fjell som myldrer av dyre- og
planteliv, alt dette er klodens normaltilstand, planetens normale
modus.
Gjennom generasjoner har
befolkningen mange steder på
kloden aldri opplevd noe annet
enn syke og nedbrutte lokale
økosystemer. Det er som å ha levd
med en syk og redusert ektefelle
så lenge at vi har glemt hvordan
den friske personen egentlig er.
– Det er neppe noen enkel
vei til rehabilitering av klodens
økosystemer – men det viktigste
er at det lar seg gjøre. Konsekvensene av ikke å gripe denne
sjansen er så alvorlige at noen
annen vei egentlig ikke er mulig,
avslutter Liu.
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Tang og tare er råstoff for internasjonal
industri, og ender opp som tilsetningsstoffer
i alt fra iskrem og kosmetikk til medisiner og
tannkrem. Langs Zanzibars kyst dyrker
tusenvis av kvinner råstoff for dette globale
markedet. Deres arbeid er grovt underbetalt.
k
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01. Taresorten «spinosum» er lettest
å få til på Zanzibar øy. Problemet er at
den er dårlig betalt. Fra taren utvinner
internasjonal prosessindustri stivelsesstoffer. Det benyttes mange ulike typer
tare i produksjonen.

Norwatch
tekst Pia A. Gaarder
foto Linn Therese Amundsen

02. To taredyrkere samler taren i sekker.
Senere må de tunge sekkene bæres på
hodet inn til stranden og videre opp til
tørkeplassene. Bare et fåtall får rohjelp
for å få sekkene inn til land.

Norwatch har sett nærmere på arbeidssituasjonen til kvinnene som
står på bunnen av en lang og ukjent leverandørkjede. Taren de
dyrker i Det indiske hav blir råstoff for en avansert industriell
prosess, og inngår til slutt som tilsetningsstoff i et mylder av varer
som tilbys på supermarkeder verden over.

01.

Et mylder av vanlige
varer inneholder tilsetningsstoffer utvunnet
fra tang:

underbetalte kvinner
dyrker tropisk tare
for verdensmarkedet

U

tbruddet
av
kugalskap på
midten
av
80-tallet ble et
vendepunkt for
bransjen. Etterspørselen etter
alternativer til animalske tilsetningsstoffer som gelatin, økte.
Flere produsenter av matvarer,
kosmetikk og medisiner begynte
å tilby varer med vegetabilske
tilsetningsstoffer. Tyknings- og
bindemiddelindustrien fikk dermed økt behov for blant annet
tare som råstoff.
Varer med tarebaserte bindemidler finnes overalt i vår
hverdag. Tare inngår i tannav-
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støpninger og i tekstilindustriens oppstiving av klær og tøy, i
produkter som tannkrem, sjokolademelk, puddinger, vaniljekrem, lettprodukter generelt,
gummisukkertøy, medisinkapsler, hudkremer, sjampo, kosmetikk og kattemat. Listen kunne
gjøres mye lenger.
Selv om tilsetningsstoffene
i hvert enkelt produkt er liten,
skal det likevel betraktelige
mengder til for å møte etterspørselen. De internasjonale
gigantene som produserer
tarebaserte tykningsmidler er
dermed en viktig del av et nisjemarked som angår alle forbrukere.

Fatuma

– Innhøstingen er hardest. Det er
tungt å få taren inn til tørkestedene på land, forteller Fatuma.
Vi befinner oss noen hundre meter fra land, ute på en
langstrakt grunne. Fjæra er på
sitt laveste, vannet har trukket
seg tilbake, og kvinner arbeider så langt øyet kan se. Vi er
på østkysten av Zanzibar i den
lille landsbyen Jambiani. Her
ble kommersiell taredyrkning
introdusert som et prøveprosjekt på slutten av 80-tallet, og
her dyrker så å si alle familiene i
dag tare. Landbyens lærer er med
som tolk.
Fatuma er en vennlig, eldre

Fakta

kvinne. Hun vasser med vann
opp til knærne og redder løsrevne kvaster med tare. De sterke
bølgene har revet løs tare fra farmen hennes, og hun samler inn
det som reddes kan. Samtidig
snakker hun ivrig på swahili og
illustrerer ordene med kroppsspråk for å være sikker på at vi
forstår.
Som tusenvis av andre taredyrkere har Fatuma bruksrett
til flere felter ute på grunna.
Rekker med kjepper er stukket
ned i sanden på havbunnen og
hyssing er trukket mellom dem
parvis. På trådene er det bundet
små tarestiklinger. Farmene står
dekket av vann mesteparten av

02.

tiden, og taren kan i løpet av en
måned vokse seg nesten dobbelt
så stor.
Eksportartikkel

Tørket tare er blitt en viktig
eksportartikkel for Zanzibar.
Årsproduksjonen ligger på
mellom åtte og ni tusen tonn.
Tareeksport er blitt en av øyas
viktigste kilder til utenlandsk
valuta, rett etter turisme og
eksport av kryddernellik.
Da Fiskeridirektoratet på
Zanzibar i 2006 gjennomførte
en opptelling av taredyrkerne på
øya, kom de til 18.641. De aller
fleste – 82 prosent – er kvinner.
– Det er hardt arbeid og vi får

altfor lite igjen for stevet, sier
Fatuma. Hun fyller sekk etter
sekk med våt tare, og forbereder
seg på å bære hver av de tunge
sekkene på hodet inn til stranden og videre opp til tørkestedet
bak huset.
Om ikke sekkene bæres på
hodet, så trekkes et knippe på
fire-fem sekker inn mot land
når havet flør. Bare de heldige
som har mannlige slektninger
med ledige båter, får hjelp til å
ro taresekkene inn til stranden.
Dyrkingsmetoden er ikke mekanisert. Utsetting av stiklinger,
stell av tarefarmene i vannet,
innhøsting, transport til land
og tørking foregår manuelt. Det

dreier seg om et svært tungt og
tidkrevende arbeid.
Taren må tørkes i to til tre
dager før de selges videre til de
lokale oppkjøperne – som igjen
selger den videre til internasjonal prosessindustri som utvinner selve stivelsesstoffet. I løpet
av den korte tørketiden mister
taren 90 prosent av vekten.
For å kunne selge en sekk
med 20 kilo tørket tare, må dyrkerne produsere 200 kilo fersk
tare. Kiloprisen som betales taredyrkerne direkte – den såkalte
«beach price» – har de siste tre
årene stått stille på 160 tanzanianske shilling, eller 75 øre. 20
kilo tørket tare gir dermed 15

Tannkrem
Sjokolademelk
Sjokoladepudding
Karamellpudding
Vaniljekrem
Iskrem
Syltetøy
Lettprodukter
Gummisnop
Jordbær- og bringebærgelé
Medisinkapsler
Hudkrem
Sjampo
Kosmetikk
Kattemat
… og listen kan gjøres mye lenger.

kroner, og som vi skal se, er dette
– uten å ta for hardt i – slikk og
ingenting.
Verdensmarked

Det finnes et verdensmarked
med et konstant behov for tilsetningsstoffer som utvinnes
fra tropisk tare. Taren kan høstes så å si hele året, og produksjonen kan dermed gi et stabilt
inntektsgrunnlag. Mye skulle
dermed tilsi at taredyrkning
ville være en god forretning for
befolkningen i fattige kyststrøk.
Men slik har det ikke gått på
Zanzibar.
Den kommersielle taredyrkingen på øya kom i stand gjenFOLKEVETT nr. 4 • 2009
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Zanzibar

Maria Guzmán-Gallegos
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet

04.
03. Fatuma viste oss hvordan tare dyrkes
og innhøstes. Taredyrkerne er avhengig
av flo og fjære for å arbeide med taren.
Bare en syvdagersperiode i forbindelse
med full- og nymåne har vannet trukket
seg så langt tilbake at det går an å
arbeide.
04. Zanzibar er mer enn hvite strender og
eksotiske kryddermarkeder. Tare-eksport
er blitt en av de viktigste kildene til utenlandsk valuta på Zanzibar. Hvert år skipes
mellom åtte og ni tusen tonn tørket tare
ut fra havnen i Zanzibar by.

“

Innhøstingen er
hardest. Det er tungt
å få taren inn på
land. Fatuma

Zanzibar er en del av Tanzania,
men har utbredt selvstyre. Navnet
Tanzania er en sammenslåing av
Tanganyika og Zanzibar. De to
statene ble i 1964 forent i Den
forente republikken Tanganyika og
Zanzibar, senere omdøpt til dagens
navn. Tanganyika er fortsatt navnet
på fastlands Tanzania.
Zanzibar består av de to øyene Unguja og Pemba. Unguja
er det swahiliske navnet på øya
Zanzibar, hvor også hovedstaden
med samme navn ligger. Pemba
ligger noen mil nord for Zanzibar
øy. Til sammen har de to øyene
1,1 million innbyggere.
Historisk var Zanzibar sentrum
for slavehandelen fra Øst-Afrika.
I dag er øya mest kjent for sine
hvite strender og sine kryddermarkeder.

05.

03.

nom et samarbeidsprosjekt
mellom myndighetene i Tanzania, og to internasjonale produsenter av tilsetningsstoffer, FMC
Biopolymer og CP Kelko. Det
ble satt i gang prøveprosjekter i
1989 som ble avløst av kommersiell produksjon fem år senere.
Taredyrkerne arbeider tilsynelatende som selvstendige
bønder. De selger videre til lokale
oppkjøpere som igjen selger
taren til en håndfull selskaper.
Forholdet mellom oppkjøperne
og selskapene som har behov for
råvaren, er nært. Taredyrkerne
på sin side er i praksis avhengig
av oppkjøperne for å få tilgang
til tau, hyssing og egnede kjepper. De tjener ikke nok til å
kunne kjøpe det selv.
Gjennom utdelingen av dette
enkle produksjonsutstyret kan
oppkjøperne i praksis bestemme
hvor mye taredyrkerne får produsere.

De første årene kom uansett
tareproduksjonen som manna
fra himmelen:
– Da taredyrking ble introdusert på Zanzibar, ble det
en kjærkommen aktivitet for
lokalbefolkningen. Det førte
til at spesielt kvinnene fikk en
viktig uavhengig inntektskilde,
og dette kom hele familien og
spesielt barna til gode, forteller
Narriman Jiddawi, seniorforsker ved Institutt for marine
studier (IMS) i Zanzibar by til
Norwatch.
Det fulgte en velstandsøkning med taredyrkningen.
Kvinnene ble mer selvstendige,
og barnas helse tok seg merkbart opp. Flere fikk bedre råd.
Det dukket opp enkle murhus
eller hus med støpt gulv som gir
bedre beskyttelse i regntiden.
– Taren som lokalt heter
«mwani» ble forbundet med penger og uttrykket «Mwani is money»
spredte seg, forteller Jiddawi.

«Mwani» fra himmelen

Krakket
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Men tidlig på 2000-tallet
skjedde det noe. Kiloprisen sank
dramatisk. Taredyrkerne fikk så
å si over natten mye mindre igjen
for innsatsen.
– Det ble overproduksjon på
verdensmarkedet. Industrien
kjøpte råvaren overalt i verden
hvor man kunne få en bra avtale.
Verdensproduksjonen var ute av
kontroll. De lokale oppkjøperne
satt på store lagre, uten at det var
kjøpere. De underbød hverandre,
og det tok bunnen ut av markedet, sier Gunnar Birkeland,
råstoffsjefen i det amerikanske
selskapet FMC Biopolymer, til
Norwatch.
En stor del av Zanzibars tareproduksjon ender opp hos FMC
Corp som er en stor aktør også i
Norge etter oppkjøpet av Hydrobedriften Pronova Biopolymer i
1999 (se faktaboks s. 20). FMCs
råstoffsjef tar selvkritikk på at
selskapet ikke tidligere satset på
langsiktige avtaler.
Krakket endret i hvert fall

situasjonen for taredyrkerne.
En tredjedel av taredyrkerne på
Zanzibar falt fra, men litt under
20.000 mennesker fortsatte og
håpet på bedre tider. Kiloprisen
bedret seg etter hvert noe, men
økningen har aldri tatt igjen
inflasjonen. Og de positive ringvirkningene fra taredyrkingen
stagnerte.

05. En rekke steder er det oppstått
konflikt mellom turistnæringen og
taredyrkerne. Hotellene er ikke alltid
like begeistret for at taredyrking opptar
plass på de flotte grunnene.

Mat og såpe

07. To eldre kvinner selger frukt for
å spe på inntekten. Taredyrkerne på
Zanzibar må alle være tusenkunstnere
for å få endene til å møtes.

Hva kjøper du for det du tjener,
spør vi Fatuma. Svaret kommer
raskt:
– Mat og såpe.
Fatuma bor i et enkelt ettetasjes murhus på en bakketopp
20-30 meter over stranden. 15
mennesker bor under samme
tak. Det er Fatumas bror og hans
to koner som har henholdsvis to
og tre barn, Fatuma selv, hennes
mann, pluss fem barn som hun
tar seg av fordi foreldrene ikke
selv klarer det. Hun selv vil ikke
si så mye om hvorfor hun har
påtatt seg dette ansvaret, men

06. Taredyrking på Zanzibar førte i
begynnelsen til en klar velstandsøkning. Spesielt barnas helse ble bedre.
Nå er kiloprisen på tare blitt så lav, at
mødrene sliter seg helt ut for å tjene
noen få slanter.

06.

07.

08. Unger leker på stranden utenfor
Stone Town i Zanzibar by. Fra havnen i
bakgrunnen skipes det hvert år ut store
mengder med kryddernellik og tørket
tare.

k

08.
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Tilsetningsstoffet E 407

Tjener mindre enn minst

I Irland brukte man fra gammelt av
tangen Irsk Moss som stivelsesmiddel i puddinger. Det engelske ordet
for denne stivelsen, carrageenan,
kommer sannsynligvis fra den irske
byen Carrigeen Head.
Tilsetningsstoff fra tare brukes
i næringsmiddelindustrien, kosmetikkbransjen, tekstilbransjen
og legemiddelindustrien. De har
stor konkurranse fra andre vegetabilske stoffer, utvinnet blant
annet fra cellulose.
Når tilsetningsstoffer fra tare
brukes i matvarer, heter de enten
E 400 – E 405 (alginat) eller E
407 (karragenan).
Alginater og karragenaner
ligner hverandre, men utvinnes fra henholdsvis brun- og
rødalger. Alger er fellesnavn
for en mengde vannplanter, fra
mikroskopiske encellede arter til
store tangarter.
Kommersiell taredyrkning
startet på Filippinene som i dag
er den størst produsenten, tett
fulgt av Indonesia.

• Taredyrking på Zanzibar er deltidsarbeid og drives hovedsakelig av kvinner i fattige kystområder. Disse to faktorene bidrar
til å skjule hvor underbetalt aktiviteten er.
• Taredyrkerne arbeider gjennomsnittlig 6 timer 14 dager i
måneden, det vil si 84 timer per måned. Taredyrking opptar
dermed 43 prosent av en normal arbeidsmåned som i Tanzania er på 195 timer (eller 45 timer per uke).
• Kiloprisen til taredyrkerne for tørket tare på Zanzibar har siden
midten av 2006 vært 160 shilling (75 øre).
• De mest optimistiske anslagene opererer med en månedsproduksjon per taredyrker på 81 kilo tørket tare. Dette gir en
månedsinntekt på 13.000 shilling (60 kroner).
• Ved å arbeide 43 prosent av en normal arbeidsmåned får taredyrkeren en inntekt som i beste fall tilsvarer 21,3 prosent av
minstelønn. Minstelønnen på Zanzibar som allerede er for liten
til å leve av, er på 60.000 shilling eller 280 kroner.
• For sin lille inntekten kan taredyrkeren å kjøpe enten 12,8 kilo
ris – halvparten av risen som en minifamilie på fire personer
trenger hver måned, eller en kilo fisk, en liter matolje, ett kilo
ris, ett kilo maismel og ett brød.
• Størstedelen av taredyrkerne tjener enda mindre. Mye tyder
på at arbeidet rett og slett er for tungt til at en person alene
klarer å produsere så mye som 80 kilo tørket tare i måneden.

09.

10.

vår tolk Rachma griper inn og
sier:
– Fatuma har et stort hjerte.
Jambiani er en smal og lang
stripe med husklynger. Landbyen ligger mellom stranden
og en støvete landevei. Byen
lukter av salt tang som ligger til
tørk overalt - bak husene, i små
avstikkere og langs veikanten.
Mange hus er bygget av tørket
leire og bambus. På den hvite
sandstranden har det de siste
årene også dukket opp noen
pensjonater og hoteller.
Som alle andre forsøker
Fatuma å spe på inntekten på
ulikt vis. Noen har en liten jordlapp og får solgt poteter eller
frukt på markedet. Noen fletter
kurver eller sanker skjell som
kan selges til turistene, andre
får strøjobber i turistnæringen.
Mennene er ofte borte lange
perioder om gangen og kvinnene
må stort sett være familieoverhodet og klare seg selv.
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09. Barna i landsbyen Jambiani har
nesten alle en mor som dyrker tare.
10. Mennene fra de fattige fiskelandsbyene langs kysten, trekker inn til
hovedstaden på Zanzibar på jakt etter
arbeid. De er borte i lange perioder
om gangen, og da må kvinnene greie
seg selv. Bildet er tatt fra Stone Town i
Zanzibar by, som lenge var sentrum for
slavehandelen i Øst-Afrika.

Deltid og kvinnearbeid

Taredyrking er som mye annen
jordsbruksaktivitet et deltidsarbeid. Likevel krever arbeidet
nesten et halvt månedsverk, og
er hovedinntektskilden til taredyrkerne.
Til tross for en rekke tiltak
fra myndighetenes side, var alle
Norwatch snakket med – fra
taredyrkerne selv til oppkjøpere, Fiskerdirektoratet og forskere – enige om at kiloprisen
som betales til taredyrkerne er
forsvinnende lav. De mente alle
at taredyrkerne arbeidet svært
hardt og fikk lite tilbake for sin
innsats.
Fiskeridirektoratet på Zanzibar har selv gjennomført en
beregning.
– Vi har regnet ut hvor mye
taredyrkerne tjener. De arbeider
i gjennomsnitt seks timer, 14
dager i måneden, og tjener 6.500
shilling i måneden [cirka 30 kroner, red. anm.]. Det er altfor lite,
fortalte sjefen for Fiskeridirek-

toratet, Mussa Aboud Jumbe, til
Norwatch.
Fiskeridirektoratet
gjennomførte denne utregningen i
2004-2005. Kiloprisen for taren
var den gangen halvparten av
dagens. De anslo at hver taredyrker produserer 81 kilo tørket tare, eller 0,8 tonn rå tare, i
måneden. Mye tyder på at produksjonstallet er for høyt, og at
de færreste klarer å få så stort
volum ut av innsatsen:
Mindre enn minst

Vuai Abdu Hati fra en lokal frivillig organisasjon i Jambiani
fortalte Norwatch at de fulgte
kvinnene i lokalområdet over
tid og noterte ned produksjonen. Resultatet var at en frisk og
sterk taredyrker i gjennomsnitt
produserte 25 kilo tørket tare i
måneden.
– Og det er mer enn nok. For
arbeidet er svært tungt, sier Vuai
som forteller at mange kvinner
sliter med ryggskader og under-

livsproblemer etter så mange
timer i vannet.
Legger vi likevel Fiskeridirektoratets optimistiske produksjonstall til grunn, vil inntekten
fra taredyrking fortsatt være
forsvinnende liten. For etter å
ha arbeidet beinhardt i fjorten
dager får denne topptrente taredyrkeren som flere vil si arbeider
på grensen av det fysisk mulige,
en lønn for strevet på rundt
13.000 shilling, tilsvarende 60
kroner.
For denne lille inntekten får
algedyrkerne i dag kjøpt noen få
varer: en kilo fisk, en liter matolje, ett kilo ris, ett kilo maismel
og ett brød. Punktum.
Og om resultatet er – som
kvinnene selv sier oppgitt,
«bedre enn ingenting» – så er
det forsvinnende lite. Også på
Zanzibar.
Ansvar for taredyrkerne?

Norwatch konfronterte amerikanske FMC Biopolymer med

hvor lite taredyrkerne tjener.
Selskapets representanter mente
at tallene må være feil, og at de
uansett ikke har direkte ansvar
for kiloprisen til taredyrkerne.
– Detaljene om det som foregår på stranden, er ikke vår rolle.
Vi kjøper containere med råvarer, sier den norske råvaresjefen
Jostein Vea til Norwatch.
Veas sjef, den internasjonale
råstoffdirektøren i morselskapet, Gunnar Birkeland, mener
at problemet ikke er pris, men
effektivitet:
– Spesielt på nord-østkysten
av øya Zanzibar har det vært en
veldig fallende produksjon. Jeg
var selv i møte med taredyrkerne
der, og de klager på at prisen er
for lav. Men samtidig så produserer de nesten ingenting. Kommer
du med 50 kilo i måneden kan
man ikke forvente like mye i inntekt som en som kommer med
flere hundre kilo. Det blir galt.
Birkeland er imidlertid enig
i at det ikke er mulig for en

algedyrker på Zanzibar alene å
produsere nærmere 1000 kilo
rå tare. Men han sier at FMC
har en del prosjekter i gang som
skal hjelpe taredyrkerne til økt
effektivitet.
Selskapets ansvar

Taren på Zanzibar kan så å si
ikke selges til andre enn prosessindustrien som lager tilsetningsstoffer. Taredyrkerne produserer
i realiteten råvaren som utelukkende en liten håndfull selskaper kan benytte.
Norwatch spør derfor FMC
Biopolymer om det ikke ville
ha vært naturlig å ansette taredyrkerne i egne selskaper, og
dermed overta ansvaret for både
dyrkerne og produksjonen gjennom hele året. Slik situasjonen er
i dag bærer den enkelte taredyrker absolutt alle ulemper – som
sykdom, regn eller uvær – alene.
– Det er et veldig godt spørsmål som vi har diskutert. Det
vi har kommet frem til er at

det å være lokal oppkjøper krever lokal kompetanse, kontakt
med myndigheter, og det krever
enormt med tid. Vi ville ikke
klart å etablere en slik struktur.
Firmaet må være lokalt forankret. Vår rolle er ikke å dyrke,
det er også en egen kompetanse.
Utviklingskompetanse må være
lokalt, sier Birkeland.
Jostein Vea synes på sin side
at selve ideen er uhørt:
– Nei, det synes jeg er uhørt.
Det vil jo være som om et kjøttselskap tok kontroll over bøndene i Norge istedenfor å kjøpe
fra dem. En industriproduksjon
kan organiseres slik at man har
ansatte. Men det er ikke naturlig
for et firma som oss.
Hardt og rått

Men spørsmålet er om ikke de
internasjonale selskapene må
ta større ansvar for hele leverandørkjeden, i dette tilfellet
helt ned til den enkelte taredyrker. De har vært med på å spre en
FOLKEVETT nr. 4 • 2009
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tema tareslavene

FMC Biopolymer
kommersiell produksjon verden
over av et råstoff som bare de selv
kan utnytte.
I dag får dyrkerne skandaløst
lite igjen for sin innsats. Og mye
tyder på at selskapene har visst
hva de gjorde.
I 2000 utga FMC Biopolymer
en liten håndbok for potensielle oppkjøpere av tare. De
rådene som der ble gitt, taler et
hardt og rått språk: Den fattige
kystbefolkningen skulle gjøres
avhengig av å dyrke tare, for på
den måten å sikre oppkjøperen
billig råstoff i generasjoner:
«Som en potensiell tareoppkjøper på jakt etter den beste
landsbyen å arbeide i, burde du
verdsette landsbyer hvor innbyggerne har ingen eller få eksistensmuligheter. … I dag finner vi de
mest produktive og standhaftige
farmerne fra slike landsbyer. ... I
disse områdene er det enten for
goldt til å drive jordbruk eller så
er jordsmonnet uegnet. Korallrevene er blitt ødelagt og fisken
desimert. … Ditt fremste mål er
å gjøre taredyrkning til et levevis
for landsbybefolkningen. Dette
skjer etter rundt fem år. På dette
tidspunktet tenker de ikke lenger så mye på prisen. De bare dyrker fordi de alltid har dyrket. Og
deres barn vil følge i deres spor.»

En stor del av tareproduksjonen på Zanzibar ender opp hos det amerikanske selskapet FMC Biopolymer og går inn i selskapets produksjon av
tilsetningsstoffet «karragenan».
FMC Biopolymer en stor aktør
også i Norge etter oppkjøpet i
1999 av Norsk Hydros datterbedrift, Pronova Biopolymer.
FMC overtok dermed et større
fabrikkanlegg på Vormedal i Karmøy kommune utenfor Haugesund, hvor binde- og tykningsstoffet, alginat, produseres i stor
stil. Råstoffet på Vormedal er

viltvoksende stortare som høstes
gjennom taretråling utenfor norskekysten. I tillegg har selskapet
en blandefabrikk i Drammen
som arbeider blant annet med
karragenan som er utvinnet i
selskapets fabrikk i USA.
De største internasjonale
produsentene av tilsetningsstoffer fra tare er:

• FMC Biopolymer (FMC Corp)
• Danisco A/S
• DuPont
• JM Huber (kjøpte opp danske
CP Kelko)
• Kerry Ingredients
• Cargill Incorporated
• DGF Stoess AG
• Tate & Lyle PLC

Finnes det økologiske penger?
Økologisk matvareproduksjon tar hensyn til jorden, dyrene og menneskene.
Som innskyter i Cultura Bank er du med på å finansiere hele produksjonskjeden fra
jord til bord - store og små gårdsbruk, foredling av økologiske råvarer, butikker,
abonnementsordninger for økomat og spisesteder.
Når våre kunder betror oss sine penger, låner vi dem ut til samfunnsnyttige og
verdiskapende tiltak.
Vi tilbyr nettbank, bankkort og de fleste andre banktjenester.

Velg en bank som bryr seg!

www.culturabank.no

(Utdraget fra «Suggestions for cottonii
and spinosum suppliers» er hentet fra
«Coastal Aquaculture in Tanzania»
av professor Ian Bryceson, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.)
Troll i ord

FMC Biopolymer er i dag lite
glad for denne veilederen.
– Jeg må bare beklage det
som ble skrevet i denne publikasjonen. Den skulle ha vært kvalitetssikret og aldri gitt ut. Det
var ikke ment på den måten. Nå
har vi laget mange nye manualer
siden den gang. Det dokumentet
kommer til å skade oss i mange
år fremover, sier Gunnar Birkeland.
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11.

Men til tross for at FMC i dag
tar sterk avstand fra håndboken
skrevet av Birkelands forgjenger
som råstoffsjef, gikk det likevel
troll i ord:
Taredyrkerne er blitt avhen-

GOD SMAK FOR EN GOD SAK
gige av å fortsette aktiviteten
for å overleve. Og for en slikk og
ingenting dyrker de billig tare
for de lokale innkjøperne og til
syvende og sist for de store internasjonale selskapene.

11. Bak de hvite sandstrendene og det
turkise havet skjuler det seg en hard
hverdag.

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

JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866

www.farmers.no
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

Grønn mat

03.

Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood.com

Nettverk for dyrs frihet (dyrsfrihet.no) sjokkerte mange dyrevenner i høst med groteske
bilder fra norsk pelsdyroppdrett. Vil du være
sikker på at din klesbutikk og dine merkevarer ikke støtter pelsdyroppdrett kan du
sjekke Dyrevernalliansens liste over pelsfrie butikker og merker: www.dyrevern.no/
Emner/pels/Nyheter_om_pels/958
Fremdeles er det butikker og merker som
ifølge Dyrevernalliansen enten selger eller
bruker ekte pels eller ikke har tatt prinsippiell stilling til spørsmålet. Det gjelder blant
annet: Fretex, Norrøna, Puma, By Malene
Birger, Uno og Zenon.
02. Tur- og fritidstøyprodusentene Stormberg og Helly Hansen er best på etikk. Bergans og Devold får strykkarakter
av Framtiden i våre hender. (Foto: K nut Bry)

01 .

03.

Norsk turtøy i hardt vær

Paella
Paella er Spanias nasjonalrett og perfekt i
disse kaldehøstdager – litt smak av syden
uten solen. Velg bærekraftig norsk sjømat
(Sjekk WWF sin sjømatguide). Vegetarianer? Bytt ut skalldyr med frisk sopp og
eventuelt erter.

I llustr asjon : I stockphoto.com

Etikken svikter for norske produsenter av tur- og
fritidstøy. Mangel på åpenhet, svake retningslinjer og
mangelfulle rutiner for oppfølging preger bransjen,
avslører Framtiden i våre hender.

Visste du at...
... omkring 250.000 amerikanske
familier har valgt å koble seg av strømnettet og bli selvforsynt med energi?
Ifølge bladet Home Power og USA
Today er miljø, økonomi og ønske om
å være uavhengig viktige grunner til
at amerikanske familier kobler seg av
strømnettet.
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– Etiske retningslinjer er selve fundamentet
for arbeid med samfunnsansvar. Men for
at dette ikke kun skal være et stykke papir
med løfterike formuleringer må fritidstøyselskapene sette i verk tiltak for at arbeiderne
faktisk får bedre vilkår i produksjonen, sier
Carin Leffler i Framtiden i våre hender.
De kjente merkene Bergans, Devold, Swix
Sport og Alco kommer dårligst ut i undersøkelsen Framtiden i våre hender har gjennomført. Bergans var det eneste selskapet som
valgte å ikke delta i undersøkelsen og viste
liten vilje til å gi innsyn i selskapets etikkarbeid. Devold, Swix og Alco kunne ikke vise
til etiske retningslinjer og viste liten vilje til

innsyn i selskapets etikkarbeid.
Åtte av ti selskaper ønsker ikke å offentliggjøre sine leverandørlister og flertallet av
de spurte selskapene avslører liten bevissthet rundt de etiske utfordringene knyttet til
prispress, tidskrav, ordretopper og sesongvariasjoner.
De to selskapene som kommer best ut i
gjennomgangen er Stormberg og Helly Hansen. Begge selskapene har omfattende etiske
retningslinjer. Selskapene følger opp sine krav
med anmeldte og interne, så vel som uanmeldte og eksterne, kontroller. Begge selskapene har offentliggjort sine leverandørlister
og etiske retningslinjer.

Foto: L illian Jonassen

Pelsfrie butikker

4 porsjoner

03. Dyrevernalliansen har lister med merker, kjeder og
butikker som ikke selger eller bruker ekte pels.
(Foto: Nettverk for dyrs frihet)

4 ss olivenolje
1 stk løk, finhakket
1 rød chilli, finhakket
4 stk hvitløkfedd, finhakkede
1 stk rød paprika, kutt opp i små biter
1/2 Chorizo pølse kuttet i små biter
300 g paellaris eller aboriorisris
1.5 dl hvitvin
1 boks finhakket tomat
600 ml varmt vann
1/2 g safran (bløtlegges i vannet)
2 kongkrabbebein, delt i biter og kuttet langs
skallet (Lettere å få ut kjøttet slik).
12 stk store reker med skall
250g hjerteskjell

250g blåskjell
4 stk kamskjell, deles i to
100g håndrenskete reker
3 ss finhakket persille
4 stk sitronbåter
Varm oljen i en paellapanne (Eller en stor
stekepanne). Stek løken i 5 minutter. Ha i
hvitløk og chilli, og stek i rundt et minutt,
uten at det svir seg. Tilsett paprika og chorizobiter, og fres i 5 minutter. Ha deretter i
risen og hvitvinen. La det koke inn. Rør godt
rundt hele tiden og pass på at ikke risen svir
seg. Hell det varme vannet (med safranen)
i panna. Kok risen i 10 minutter, rør av og
til. Tilsett skalldyrene, unntatt de håndrenskete rekene, og dytt dem litt ned i risen. Når
blåskjellene åpner seg er maten klar etter ca.
10 minutter. Legg deretter de håndrenskete
rekene over og la det hele stå i 5 minutter.
Paella blir tradisjonelt stekt over ild. Hvis
sjømaten ikke får nok varme, kan du dekke
pannen med et lokk eller aluminiumsfolie.
Smak til med salt, pepper og sitron.
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tekst Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

I sus og brus
Jeg tråkker og tråkker og tråkker. Iført kortbukse og solkrem tråkker
jeg min gamle blå herresykkel fra Karlstad og oppover i Värmland.
Dagen er 17. mai. Et sted i
skogstillheten hører jeg elven –
Klarälven.
Før jeg dro til Sverige på elvebesøk, laget jeg en liten enquête.
Jeg spurte tre venner om deres
forhold til den susende og brusende verden:
Tor: For meg er Humla elven!
Barndommens elv. Tenk deg
en lys trøndelagsnatt i juni. Jeg
har dratt opp en god laks, sitter
med kaffe fra termosen og hører
elv og gulsanger synge. Begge er
store sangere. Humla surrer som
en humle.
Ingrid: Elven er for meg de
første svømmetakene – og gåsehud. Jeg lærte å svømme i en
kulp i Ånå som renner gjennom
bygda i Rogaland der jeg vokste
opp. Storebror holdt hånden sin
under haken min, jeg svømte i
ring. Elven kom klar og snøkald
fra Sirdalsfjellene.
Gunnar: Min elv forbinder
jeg med klør og kroner. Jeg er
oppvokst med Vrangselva nær
svenskegrensa. I mørke augustkvelder fanget vi kreps med hvalkjøtt som agn, kjøpt frossent på
Samvirkelaget. Dagen etter kom
krepseglade svensker bilende for
å sikre seg fangsten levende. Vi
gutter fikk én svensk krone per
kreps og tjente hundrelapper
i løpet av natta. Den gang var
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svenskekrona verdt én krone og
førti norske.
Jeg tråkker og tråkker og tråkker. Jeg tråkker Klarälvsbanan.
Fra Karlstad gikk det fra slutten
av 1800-tallet en smalsporet jernbane nordover. Nå er skinner og
sviller røsket bort og asfalt valset
på. Resultatet er en ni mil lang
bilfri og hullfri sykkelstripe i
Klarälvens landskap.
«Hier entspringt die Donau»,
her springer Donau ut, står det på
et skilt ved kilden til Europas nest
lengste elv. Svenskene har neppe
dunket et lignende skilt ned i
mosen på fjellet i Härjedalen. Så
hvor er kilden til Klarälvsvassdraget? – Skandinavias største vassdrag. Jeg ser for meg dråper slå
seg sammen i multemyr og mose.
Dråpene blir til et silder som
forener seg med andre silder, blir
til fjellbekk og renner inn i den
svensknorske innsjøen Rogen.
Derfra danser bekken mellom
lyng og lav og under mygg inn i
Norge og blir via Femunden etter
hvert til Trysilelva. Vilter og vakker melder den seg igjen inn i EU
og blir til Klarälven.
Jeg tråkker og tråkker og
tråkker. Jeg burde vel egentlig
brukt robåt, slik Mikkjel Fønhus
gjorde på sin 35 mil lange elveferd fra Femunden til Karlstad
sommeren 1935. Men jeg er redd

jeg ikke hadde rukket Folkevetts
deadline.
Vinden møter meg med en blanding av heggeduft og svarttrostsang. Asfaltstripen jeg ruller på er
tre meter bred og har blomsterbord
på begge sider. Jeg ser hvitveis og
bekkeblom og løvetann – og flere
som jeg hadde trengt en flora for å
finne navnet på.
Elvane møtest, frå kvar sitt fjell.
Grip kvarandre i hendene.
Blandar sin song og sitt blod.
Held fram einige, sterkare,
snåvar ikkje so lett i steinane:
Turrskodd skal ingen vassa oss no!
(Olav H. Hauge i «Elvane møtest»)
Blandingen av song og blod kan
bli drepende. På vei til Lillestrøm
stasjon for å ta toget til jobben i
Oslo, sykler jeg daglig over Nitelva
rett før den renner inn i Øyeren.
Når regnet plasker på asfalten
tenker jeg ofte på «Storofsen». I
juli 1789 slo bekker og elver seg
sammen og skylte med seg hus,
dyr, trær, matjord og mennesker
i deler av Sør-Norge. Flommen
rammet Gudbrandsdalen mest
brutalt. To år tok det før Mjøsa
var noenlunde ren igjen. Øyeren
steg med ufattelig 13 meter og ble
to mil lengre.
Tor, Gunnar og Ingrid vokste

opp med elver. Jeg vokste opp med
biler – en elv av biler. Jeg hadde
soveromsvindu ut mot Ring 2 i
Oslo. Nå bor jeg i et bekkefar, i
Sandbekkfaret. Vår og høst sovner og våkner jeg til bekkebrus
gjennom åpent vindu. Jeg er ellers
knyttet til to andre vassdrag:
Leira på Romerike og Håelva på
Jæren. Jeg kan sitte ved Håelvas
munning i timevis og studere
livet der ferskvann møter Nordsjøens saltvann. Hoppende laks,
fiskende ender og seilende svaner.
Kommer det brått en vandrefalk,
er det liten tvil om hvem som eier
området. En og annen steinkobbe
kan også dukke opp. Leira – blant
venner kalt Romerikes Amazonas
– renner som Nitelva ut i Øyeren
ved Lillestrøm. I tett løvskog
slynger elvens nedre del seg i
krappe svinger, sørover og nordover. I kano har du først sola i
ansiktet, like etter har du den i
ryggen. Til Leira sykler jeg i junikvelder for å høre nattsyngende
fugler. Én gang har jeg hørt elvesangeren – en tostjerners sjeldenhet i Norge. Hannen har en
kraftig symaskinaktig surrelyd
som den med få pauser utstøter
hele natten: zre-zre-zre-zre-zrezre-zre-zre-zre-zre-zre-zre-zrezre-zre… Et anstrengende forsøk
på å skaffe seg dame.
Jeg tråkker og tråkker og tråk-

Klarälven. (Foto: Erik van Hannen / istockphoto.com)

Stifinner
ker. Jeg tråkker over en gammel
jernbanebro av stål og inn i det
lille tettstedet Forshaga. «Norge
vann schlager-EM» leser jeg på
Aftonbladets 17.mai-forside. Kassadamen i søndagsåpne Konsum
gratulerer meg – strålende. Hun
selger små kremkaker med norsk
flagg på og forstår ikke at jeg
kan forlate Norge på en dag som
denne.
Tråkkende ut av Forshaga
nynner jeg «Ack Värmeland, du
sköna»:
«Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång
– vid den vill jag somna så stilla en
gång och vila i värmländska jorden».
Finnes det noe tristere enn tørrlagte elveleier – og noe tausere?
Lykkelig er den dalen som bærer
en buktende, bølgende, brusende elv. Hører du elvenes livlige
sang? Glommas stemme. Tanas
stemme. Orklas stemme. Otras
stemme. Vefsnas stemme. Humlas
stemme. Til sammen utgjør elvene
den norske stemmen, den norske
nasjonalsangen. Hva synger de
om? «Lytter du lenge til elvene om
natta, lenge, er det til slutt som om
sjelen gåtefullt minnes sin framtid», skriver Hans Børli.
Karlstad har noe til felles med
Venezia, Amsterdam og St. Petersburg. Den er en vannby. Klarälven
deler seg i åtte før den renner ut i
Vänern ved Karlstad. Etter Vänern
fortsetter Klarälvvassdraget som
Göta älv og dør til slutt i Kattegat
75 mil etter fødselen i Härjedalen.
Fins det noe vakrere enn en elv
som løper ut i havet, løftes opp av
sola, blir til skyer, blir til regn – og
så sildrestarter på nytt?
Elven Rhinen kan deles i to:
En katolsk vindrikker-Rhinen
(den øvre) og en protestantisk
dramdrikker-Rhinen (den nedre).
Hva med Klarälven? Den er først
en dramdrikkerelv, så en snapsdrikkerelv. Snapsdrikkingen blir
gjerne akkompagnert med:
«Helan går
Sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går
Sjung hopp faderallan lej».
Jeg for min del tråkker og tråkker og tråkker – stødig.

“

Karlstad har noe til felles med Venezia,
Amsterdam og St. Petersburg.
Den er en vannby.
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I Nepal:
Laurie MacGregor

www.fft.no

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

....bevisste forbrukere trenger
bevisste butikker!

butikk, nettbutikk og distributør







Et skudd i mørket
Det asiatiske neshornet er akutt truet av tradisjonell østlig naturmedisin og
organisert kriminalitet. Det påstått helsebringende hornet til det truete dyret har
blitt stor butikk ettersom etterspørselen i Kina bare øker.

D

e sniker seg inn i
skumringen med
hjemmelagde
våpen laget av
stålrør og gummibånd. De bruker
deler av kulelagre, jernstenger
eller kniver som kuler. Skyter.
Så hogger de av hornet og flykter i mørket. – Vi tar nesten aldri
folk på fersk gjerning, og finner
stort sett bare dyreliket, forteller skogvokter Rupak Maharjan.
Han leder arbeidet for å beskytte
de 400 neshornene som holder til
i Chitwan nasjonalpark i Nepal.
Nasjonalparken står på UNESCOs verdensarvliste, er hjem for
et yrende dyre- og fugleliv, og er
en turistmagnet av internasjonal
betydning. Hit kommer tusenvis
av besøkende i måneden for å
oppleve mangfoldet i jungelen fra
elefantryggen. Det er det utryddingstruede asiatiske neshornet
som er den største attraksjonen
i parken. Å få et glimt av dette
forhistoriske pattedyret med sin
tykke hud og urgamle kroppsform er som å kikke tilbake i evo-

Medlemmer av Framtiden i våre hender opprettet
Utviklingsfondet i 1978. Vi støtter miljøvennlige
utviklingsprosjekter for fattige i Sør. Tiltakene gjør dem
bedre rustet til å møte klimaendringer og uforutsigbare
dyrkingsforhold.
Du kan gjøre en forskjell, vi trenger din støtte!

www. utviklingsfondet.no
ww
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01. Kuler: Alt fra biter av jernstenger til
maskindeler brukes som kuler av lokale
krypskyttere. (Foto: L aurie M acGregor)
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02.

Fakta
Asiatisk neshorn
Rhinoceros unicornis
Bestand k ca 2400
Habitat k Nord-Øst-India og Nepal
Bestanden i Chitwan k ca 400
Levealder k 45 år
Kroppsvekt k 1800 – 2700 kg
Neshornbestanden i Chitwan
nasjonalpark k
1967 k ca 100
1994 k ca 466
2001 k 544
2005 k 372
2007 k 408
2009: ca 400
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lusjonshistorien. Det haster med
å få oppleve neshornet i naturlig
tilstand. På grunn av den omfattende krypskytingen i jungelens
nattemørke kan neshornene i
Chitwan kan snart høre historien til.
Dør for naturmedisin

Hornet til neshornet er en meget
ettertraktet - og ulovlig - ingrediens i asiatisk naturmedisin.
Markedet ligger utenfor Nepals
grenser, som regel i Kina, og prisen er svært høy. Ifølge eksperter omsettes horn for mellom
30.000 og 60.000 amerikanske
dollar per kilo på svartebørsen
i Nepals hovedstad Katmandu.
Den høye prisen skyldes at det er
risikabelt å få tak i hornet og få
levert det til forhandlerne i storbyen. Det er ingen lek å bryte seg
inn i en nasjonalpark og fjerne
hornet til et av skogens farligste dyr i det stille, ei heller om å
smugle hornet i flere hemmelige
etapper til hovedstaden. Likevel
har nettopp dette skjedd allerede
seks ganger i første halvdel av

04.

03.

2009, sammenliknet med bare
én gang i hele 2008. Det er ingen
tegn til at skytingen bremses, til
tross for økt sikkerhet i Chitwan
de siste årene.

At skytterne prøver seg likevel,
og får det til, er noe patruljene
må jobbe med framover, forklarer skogvokter Rupak Maharjan
oppgitt.

Hæren passer på

Hemmelighold

45 vaktposter er opprettet rundt
omkring i Chitwans 1000-kvadratkilometer store jungel. Her
bor hele 1200 soldater som har
som oppgave om å beskytte parkens dyreliv mot ulovlige krypskyttere. Med over én mann per
kvadratkilometer villmark, er
i hvert fall personalet på plass.
Men krypskyting er fremdeles
et problem – og dyrelik blir ofte
funnet i nærheten av hærens
kontrollposter, noe som vekker
mistanke blant lokalbefolkningen i Chitwan. Kan sikkerhetspatruljene være involvert i
dyredrapene?
– Tøv. Vi jobber dag og natt
for å beskytte dyrene. Kontrollpostene er plassert steder i jungelen der snikskytterne har lettest
tilgang til dyrene – nettopp for å
hindre at enda flere dyr må dø.

Dagen etter at Folkevett intervjuet Maharjan ble enda et neshorn skutt og drept i Chitwan,
og enda et horn fant veien over
parkgrensen og ut til markedet.
Dyret var drektig og fosteret
overlevde ikke angrepet. Likene
ble funnet bare halvannen kilometer unna parkens hovedkvarter i Kasara. En journalist fra en
lokal tv-stasjon forsøkte å finne
ut mer om denne episoden, men
uten hell.
– Vi ba om å få se neshornliket. Parkledelsen sa ja, men ba
oss om å vente. Tre timer senere,
fikk vi beskjed om at dyret allerede var begravd. Det var noe
med det liket som skogsvokterne
ikke ville at vi skulle se, mener
tvjournalist Rajendra Acharya.
Ifølge Acharya var en sikkerhetspatrulje stasjonert bare 200

02. Hjemmelaget: Våpnene snikskytere
bruker er ofte laget lokalt.

(Foto: L aurie M acGregor)

03. Foreldreløs: Moren til neshornbabyen «Beauty» ble skutt av krypskyttere i
Chitwan nasjonalpark, Nepal.
(Foto: K nut -Erik H elle)

04. Skutt: Et ungt neshorn ulovlig krypskutt i Chitwan.
(Foto: K nut -Erik H elle)

meter unna åstedet da skuddet
ble avfyrt, men likevel klarte
skytterne å rømme med hornet.
Soldatene fant kun dyreliket,
hevdet de.
– Eneste grunn til at vi ikke
fikk se liket må være skuddsåret.
Lokale kriminelle bruker røffe,
hjemmesnekrede våpen til å
drepe dyrene, mens hæren ville
brukt moderne rifler og ammunisjon. Det hadde ikke gått an
å vise et neshornlik med slike
rifleskuddsår, hadde det?
Acharya forsøkte også å få
tak i veterinæren som hadde
undersøkt liket før begravelsen.
Dyrelegen ville verken siteres
eller nevnes i forbindelse med
likfunnet.
Fengsel for dyredreperne

Bharatpur kretsfengsel, ved
nasjonalparkens
nordlige
grense, er velkjent som siste
stopp for snikskytterne som blir
tatt. Nesten halvparten av de 272
innsatte her er dømt for medvirkning til anskaffelse av ulovlige dyreprodukter som horn,

tigerpels, og bjørnelever. Institusjonen, som har en offisiell
kapasitet på bare 110 innsatte, er
også kjent for sine kummerlige
forhold. Med kun to sovesaler,
ingen senger, samt mangel på
mat og vann er livet ikke lett for
de innsatte.
En kø med rødkledde damer
danner seg foran fengselsporten. Øyene er forventningsfulle;
i hendene bærer de små matpakker pakket inn i avispapir. Det er
besøkstid i fengselet.
– Midt om natten kom de, dro
meg ut av huset mitt og banket
meg kraftig opp. De hevdet at
noen hadde oppgitt mitt navn i
forbindelse med et neshorndrap.
Under tortur tvang de meg til å
skrive under på en ferdigskrevet innrømmelse, og jeg skrev
under, fordi jeg ikke tålte mer.
Men jeg er uskyldig, hevder innsatt Kumar fra bak gjerdet.
Hevder uskyld

Kumars blikk er stødig og sint.
Han blunker sjelden. Etter seks
år bak murene har han lært mye

om livet og om urettferdighet.
Historien om den uskyldige
innsatte er nok en vanlig én når
mediene kommer bankende.
Men det er noe med Kumars
historie som krever oppmerksomhet – noe troverdig bak den
harde fasaden.
– Dra hjem til meg og se deg
rundt. Hadde jeg skutt et neshorn, ville vi i hvert fall hatt
litt penger hjemme. Men vi har
ingen ting. Fire barn, og pappa
sitter i fengsel. De har ødelagt
familien min, sier Kumar.
Når et neshornlik blir funnet i parken, begynner etterforskningen i de omkringliggende
landsbyene. Et nettverk av informanter kontaktes for å høre om
det er noe som rører på seg. Noe
mistenkelig, noe sladder – noen
som har plutselig mer penger
enn vanlig. De mistenkte blir
arrestert og avhørt. Tortur brukes i enkelte tilfeller, ifølge kilder
Folkevett har vært i kontakt med.
Men metoden er langt fra feilfri.
Tortur er åpenbart ingen garanti
for at de skyldige blir tatt.
FOLKEVETT nr. 4 • 2009
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– Politiet blir presset til å ta folk
for disse forbrytelsene. Det er
klart at noen av de innsatte her
er skyldige. Men de aller fleste
av oss er ikke det. De låser oss
inn for å ha statistikk å vise
til, mens de virkelig ansvarlige kommer seg unna, hevder
Kumar.
Det kriminelle nettverket
som står bak anskaffelsen av
neshornhorn er meget kompleks - nettopp for å gjøre etterforskningen av enkeltsaker
vanskelig. Ifølge eksperter kan
opptil 15 ulike mennesker - med
nøye tildelte ansvarsområder –
arbeide sammen i stafetten som
leverer hornet fra jungelen til
det internasjonale markedet.
De kriminelle gjengene bruker
dekknavn og mobiltelefoner
for å hindre at de ulike leddene
kjenner hverandre – en sikring
i tilfelle en medvirkende blir
tatt. Planleggingen er nøyaktig og rutinert. I møte med slik
organisering står Nepals myndigheter nærmest maktesløse.
Samtidig øker det politiske
presset for å vise fremgang i
etterforskningen for hvert dyr
som dør.
Miljøverner og forfatter av
05.

flere bøker om dyresmugling
i Nepal, Mangal Man Shakya,
forklarer problematikken:
– Vi har ingen nasjonal etterforskningsenhet i Nepal som
kan følge opp smuglingssaker
hele veien fra Chitwan til grensen mot Kina. Sakene går tapt
i det parkledelsen overlever
saken til lokalpolitiet, som så
overleverer saken til de regionale myndighetene, og så videre.
Smuglerene får med seg hornet
ut av landet fordi myndighetene
mister ballen gang på gang. For
å etterforske slike saker trenger
man kontinuitet i politiarbeidet,
forklarer Shakya.
System fullt av hull

Organisering er et åpenbart problem på mange nivåer i Nepal.
Det unge demokratiet har mye
å lære om nasjonsbygging og
statsforvaltning. I Chitwan kjenner skogvokter Rupak Maharjan seg igjen i problemstillingen.
Han sliter med kronisk ressursmangel og lange arbeidsuker
med mye overtid. Andre peker
på kommunikasjonsproblemer
mellom hæren og parkledelsen,
utydelige mandater, og utilstrekkelig trening av soldatene
på kontrollpostene.
06.

Slike vanskeligheter fører til
hull i systemet. Hull som kan
utnyttes.
– De kriminelle gjengene fortsetter å ta dyreliv i dag som før.
Men i dag er også dyrene truet
av dem som er satt til å beskytte
dem. Det er klart at hæren er
involvert i noen av neshorndrapene. Om de er involvert i den
organiserte kriminelle virksomheten, eller opererer på egen
hånd, er vanskelig å si. Men det
er parkledelsens ansvar å følge
dette opp gjennom de riktige
kanalene og offentliggjøre dette,
mener Mangal Man Shakya.
Solen går ned over turistbyen
Sauraha ved randen av Chitwan
nasjonalpark. Noen få turister
sitter igjen og nyter dagens siste
lysglimt i det to mennesker synes
plutselig på vei ut av jungelen i
en båt. Klokken er over seks, som
er tidspunktet da alle besøkende
må være ute av nasjonalparken.
De krysser elven ikke mer enn
400 meter fra en vaktpost. Soldatene kikker i motsatt retning
og merker ingen ting. At sikkerheten i Chitwan er et problem,
er synlig nok. Hvem var disse
karene? Hva hadde de i sekken?
Noen kilo ulovlige innhøstede
mangoer eller et horn?

Et friskt alternativ

En vei ut av fattigdom

– Uansett hvor hardt vi jobber
– eller hvor mange vi fengsler
– vil bakmennene alltid kunne
lokke flere lokalfolk inn i rekkene. Det handler om penger,
og penger vil alle ha, konstaterer Rupak Maharjan, fra bak
pulten sin.
I ordkrigen mellom parkledelsen, straffedømte og dyrevernerne finnes det bare tapere.
Dyrene ofres mens partene peker
på hverandre eller oppover i det
kriminelle hierarkiet. I en situasjon der alle parter føler seg
overarbeidet og underbetalt, der
fattigdom og korrupsjon herjer,
og der nasjonale strukturer for
etterforskning og straff er mangelfulle, er det vanskelig å se
lyst på neshornets fremtid. For
å redde Nepals neshornbestand
må det mer ressurser til på flere
nivåer.
– Vi kan utrydde snikskytingen helt, men for å få det til
trengs det politisk vilje og en
omfattende forandring av strukturene innenfor og utenfor parken. Og det kommer til å ta tid,
forteller Mangal Man Shakya.
Problemet er at tid koster
dyreliv – en pris Nepal neppe har
råd til å betale.

05. Neshornskaller: Utenfor en av
vaktpostene i Chitwan har soldatene
satt opp en neshornskalle.
(Foto: K nut -Erik H elle)

06. Skogvokter: Rupak Maharjan kjemper en tapende kamp mot snikskytingen
i Chitwan. (Foto: L aurie M acGregor)

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Et nytt språk?
Økonomen William Nordhaus har dokumentert
at økonomiske oppgangstider betyr økte utslipp av klimagasser. Regjeringen slo selv fast hva som får utslippene til å
øke i årets klimapolitiske redegjørelse: «Motoren i veksten
er økt velstand». Vi vet også at andre miljøbelastninger
øker når kjøpekraften øker. Likevel kalles det fremgang.
Samfunnsøkonomen Christopher Ruhm bringer ved til
bålet: «Nedgangstider kan være bra for helsen – spesielt for
dem som ikke mister jobben». Det er flere mulige årsaker
til helsegevinsten: Oppgangstider gir mer overtidsarbeid,
større grad av «selvmedisinering» i form av tobakk, alkohol og narkotiske stoffer – og også flere arbeidsulykker og
trafikkulykker.

Det jobbes med å starte opp en ny økologisk dagligvarebutikk i Bergen. Vi trenger både investorer og
vareleverandører. Du kan bidra til at Bergen får sin
første rene økologiske dagligvarebutikk ved å kjøpe
en eller flere andeler a kr 10.000.Potensielle investorer/medeiere –
store eller små, og leverandører
av økologiske kvalitetsprodukter bes ta
kontakt.

www.inform.as

Et kriminelt nettverk

Anja Eilertsen,
tlf 97 52 17 51
anjapost@mac.com
eller
Anne-Line Randal,
tlf 55 31 11 57
annelinerandal@yahoo.no

Psykologiprofessor Eggert Petersen fant at selvmord,
skilsmisser, narkotikadødsfall, psykiatriske innleggelser,
alkoholforbruk, straffelovsovertredelser, bruk av psykofarmaka, trafikkdrepte og førtidspensjonerte steg i vekstperioder, mens de stabiliserte seg eller falt i kriseperioder.
Han hadde en annen forklaring enn Ruhm. Vekstperioden 1960-73 førte til en innsnevring av danskenes forventninger. Den materielle forventning ble overordnet.
Ikke-materielle forventninger som sosial kontakt og generasjonskontakt, ble i mindre grad søkt oppfylt. Sjokket i
1973 skapte en øyeblikkelig krisebevissthet for danskene.
Den førte til større ansvar for eget liv. Krisens krav, og 70og 80-årenes «grønne bølge», bidro til nye forventninger.
Den materielle drømmen ble ikke lenger overordnet, konkluderte Petersen.
Finanskrisen har så langt gitt mindre klimautslipp, mindre miljøødeleggelser og kanskje bedre helse for flertallet
av befolkningen. Hvorfor bruker politikerne da så mye
krefter på få forbruket og profittjaget opp igjen?
Kanskje svaret ligger i språket vårt? Mer penger og økt
forbruk omtales som piler som peker oppover, jubel på
børsen, gullalder, lysere tider, og så videre. Kanskje burde
vi endret det? Kanskje vi burde kalle perioder der den økonomiske veksten er høy for nedgangstider? Helsen vår blir
verre, tilgangen på rent miljø, friske skoger, fiskestammer,
osv går nedover. Klimaet forverres. Setter vi de viktigste
sakene øverst på dagsorden, bør oppgangstider bety at vi
er i ferd med å løse klima- og miljøproblemene.
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(Illustrasjonsfoto: J. Adam Huggins/The New York Times/Redux)

Norwatch
tekst Erik Hagen
Norwatch

Kummerlig arbeid
Indiske arbeidere lager kumlokk for det nordiske markedet
for elendig lønn, og uten verneutstyr, forsikringer eller sykepenger. Få spør om kumlokket på norske kommunetorg er
produsert under forsvarlige forhold.

Fakta
India

Hovedstad k New Dehli
Areal k 3 287 240 km2
Befolkning k 1 198 000 000
Bef.tetthet k 354 innb/km2
Styreform k Føderal republikk
Statsminister k Manmohan Singh
President k Pratibha Patil
Offisielle språk k engelsk, hindi m.fl.
Valuta k Indiske rupi
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Norwatch har gått igjennom kumlokk-markedet i Norge
og prøvd å spore opp hvor norske
kumlokk kommer fra. En rapport som den finske organisasjonen FinnWatch publiserte nylig,
forteller nemlig om skandaløse
forhold hos indiske støperier som
leverer kumlokk til finske kommuner og veivesen.
Utenfor Kolkata i India
vandrer arbeidere – barfota og
skjorteløse – i skrothauger av
bruktmetall. Skrotet laster de
over i trillebårer, som rulles inn
i et enkelt støperi. På innsiden av
fabrikkslokalet er jobben enda
tøffere. I varmen fra støpeovnene
heller de indiske arbeiderne flytende stål over i støpeformer. Det
er slik – blant giftige gasser og
støv – at nordiske kumlokk tar
form. Arbeiderne mangler verneutstyr, og trues med å miste
jobben hvis de protesterer mot
forholdene.
Ledelsen i det lokale indiske
støperiet sa blankt nei til å vise
fram fabrikksområdet eller
kumlokkene som eksporteres til
nordiske bedrifter. Blant kundene er Hamarbedriften FurnesHamjern.

– Du er nødt til å forstå den
kulturelle konteksten i India, sa
en av de lokale lederne da han ble
konfrontert med den dårlige sikkerheten for arbeiderne.
– Disse menneskene er bønder, og er ikke vant til å gå med
sko eller skjorter når de arbeider,
sa han. Derfor er det uaktuelt å
utstyre dem med verneutstyr.
Arbeiderne forteller de ikke
kan gå til legen hvis de blir
skadd. Da vil de miste lønn for
tapt arbeidstid. De har verken
forsikring, pensjon eller sykelønn. Seks mann bor sammen
i skur som minner om garasjer.
Mange jobber uten kontrakter,
og de har ikke lov til å fagorganisere seg. Hver enkelt må jobbe
to månedsverk hver måned – og
for det tjener de stusselige 400
kroner – langt under indisk minstelønn.
Uvitende storkunde

Furnes-Hamjern bekrefter å ha
samarbeidet med dette støperiet i
flere år. Men de forklarer at ingen
av disse utenlandske kumlokkene
legges i Norge. Det Furnes-Hamjern selger i Norge, lages i Norge,
garanterer de.

Varene som Furnes-Hamjern
kjøper inn fra lavkostland, går
til deres kunder i andre nordiske
land. Deler av den indiske produksjonen fraktes til våre naboland direkte, mens noe mottas
ved selskapets hovedlager i Norge
før det distribueres videre i Norden. Kundene stiller aldri spørsmål om produksjonsforholdene.
– Nei, vi har ikke opplevd at
de stiller slike spørsmål. Men det
ville jo vært naturlig om de gjorde
det, sier administrerende direktør
Harald R. Øyhovden i FurnesHamjern.
Direktøren forteller de er på
besøk hos det indiske støperiet
omtrent annenhver måned. Likevel kjenner de ikke til sikkerhetsforholdene ved anlegget. De har
heller aldri diskutert verneutstyr
eller manglende kontrakter for
arbeiderne. Det eneste kravet
som Hamarbedriften har stilt, er
at støperiet ikke får benytte barnearbeid.
– Vi har ikke stilt noen spesielle sikkerhetskrav. Dette er vanskelig, og avhengig av hvilke lover
og regler som gjelder i landet man
er i, sier Øyhovden.

01.

Dobbeltstandard

Også det norske kumlokkstøperiet Ulefos, som har røtter tilbake
til 1600-tallet og er en av Europas
eldste industribedrifter, er tvunget til å rette blikket mot Asia. I
fjor tok de inn en prøvelast fra
det samme støperiet som leverer
til Furnes-Hamjern. Lasten var
på 18 tonn.
– Først stiller det offentlige
strenge krav til produksjonen
vår i Norge, og deretter går det
offentlige ut og kjøper billige
produkter fra lavkostland hvor
reglene ikke overholdes, sier en
oppgitt administrerende direktør hos Ulefos, Egil Stokken.
Direktøren understreker at
lasten de tok inn i fjor utelukkende var for å sjekke kvaliteten
på de indiske varene, og at de kun
tilbyr norskproduserte lokk til
norske kommuner.

Vil ikke fortelle

01. Her lager indiske støpere kumlokk for

Den tredje og siste leverandøren amerikanske innkjøpere. Anlegget er ikke
av kumlokk i Norge, er nykom- det samme som omtales i artikkelen.
meren BB-Produkter fra Åsgårdstrand. De får alle produktene
sine fra Kina. Selskapet leverer
kumlokk både til offentlig og
privat sektor. Når de henvender
seg til kommunene, markedsfø- til støperier med dårlige arbeidsrer de seg på å være billigere enn forhold. Kommunenes kasser er
andre norske leverandører som bunnskrapte og etikkregler for
offentlige innkjøp glimrer med
fortsatt støper i Norge.
Men de er ikke i fremste rekke sitt fravær.
på åpenhet. De vil ikke at de to
I mellomtiden spaserer de
konkurrentene i Norge skal få kontraktsløse kumlokkstøperne
nyss om hvem de benytter, og rundt i indiske fabrikkslokaler
de vil derfor ikke avsløre hvilke uten sikkerhet, og med luselønn.
støperier de benytter i Kina. Og som en av arbeiderne fortelMen dermed er det umulig å få ler, er alternativene få:
vite under hva slags forhold deres
– Når vi spør etter verneutstyr,
kumlokk er laget.
eller sier at jobben er for farlig,
Mangel på etiske krav til kum- svarer sjefen ’ok, ikke gjør det. Gå
lokkproduksjonen har åpnet for hjem – da finner vi en annen til å
et regelrett rally i retning av sta- gjøre jobben’.
dig lavere priser og outsourcing

Fakta

Dette er kumlokk-selgerne
kD
 et finnes tre leverandører av

kumlokk i Norge.
kT
 o av dem, Ulefos og Furnes-

Hamjern, støper kumlokk selv,
og selger ikke utenlandske
kumlokk på det norske markedet. Furnes-Hamjern er likevel
storkunde av kumlokk fra India
og Kina – som selges til kunder
i andre nordiske land.
kD
 en tredje leverandøren, BBProdukter, støper ikke selv,
men importerer fra hemmeligholdte leverandører Kina.
Kumlokkene selges i Norge.
kP
 rodusenten i India som
Furnes-Hamjern kjøper fra, og
som Ulefos fikk en prøvelast
fra i fjor, avsløres i en ny finsk
rapport som et støperi med
svært dårlige arbeidsforhold.
k L es mer på www.norwatch.no.
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Tekster i utvalg Steinar Lem
Steinar Lem ( 9.mai 195128.april 2009) var Framtiden i
våre henders talsperson gjennom
mer enn tjuefem år. Han holdt
mer enn tusen foredrag, utgav
syv bøker og skrev omkring 150
intervjuer med ledende norske
samfunnsaktører i tillegg til flere
hundre andre artikler og reportasjer. Folkevett presenterer i de
kommende utgavene glimt fra
Steinar Lems rikholdige tekstproduksjon og forfatterskap.

De uproduktive skal redde oss
Det er de uproduktive som skal redde
oss. De menneskene som ikke sitrer av uro
etter å kaste seg ut i konkurransen i arbeidslivet, som ikke avlegger glimrende ingeniøreksamener og som sjelden nyter stor offentlig
respekt. Vi skal reddes av dem som ikke på
slående vis øker samfunnets produktivitet.
Det er de mislykkede sidene av oss som gir
håp. Det unyttige, som ikke kvalifiserer til
jobb eller posisjoner. Nesten alt som betyr noe
i menneskelivet er unyttig. Hva skal vi med
gode venner? Ikke stort, de gavner ikke karrieren eller landets konkurranseevne. (Med
mindre vennene anskaffes til rekreasjonsformål, slik at arbeidsinnsatsen forventes
økt etter samværet. Så kyniske menneskelige
forbindelser vil trolig og paradoksalt neppe
gi den varme som fornyer kreftene.) De fleste
samleier er bortkastede. Kjærligheten er mest
en produktivitetsdempende faktor, som trekker folk vekk fra jobben, eller gjør dem ukonsentrerte foran dataskjermen Hva skal vi med
musikk og kunst som flammer i hjernen og
kaster oss inn i ukjente regioner? Hvordan
vil det gå med storkonsernene hvis de ansatte
som ulydige skoleunger stikker til skogs en
varm sommerdag – vel vitende om at vakrere
blir skogen aldri, og neste sommer kan hjertet
ha stoppet?
Men det er det unyttige som gir livet verdi.
Det overdimensjonerte økonomiske apparatet
er strengt tatt trivielt - det skal bare frambringe det nødvendige økonomiske grunnlaget så effektivt som mulig, slik at vi får tid
og mulighet til å holde på med viktigere ting.
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Den udisiplinerte, barnslige trangen til
spontan glede vil være en grunnkraft i framtidssamfunnet. Humoren vil være det. På et

“

Det er de mislykkede
sidene av oss som gir
håp. Det unyttige, som
ikke kvalifiserer til jobb
eller posisjoner.
Nesten alt som betyr noe i
menneskelivet er unyttig.

høyere nivå bør det heller hete – trangen til
mening. Trangen til mening skal ikke undervurderes: Er den oppfylt, tåler mennesker det
meste – forfølgelse, fengsel, død. Er meningsbehovet ikke oppfylt, blir reaksjonen formålsløs virketrang eller fortvilelse.
Femtenåringen som kommer fra et rikt
hjem, som har reist halve verden rundt og
uten videre får de ting og opplevelser som han
ønsker – hvordan ser han ut? Trolig rastløs.
Stadig på utkikk etter atspredelse, spenning,
noe som kan døyve den indre smerten over
meningstapet. De påtatt iskalde ansiktene
til de uniformskledde ungdommene på rul-

lebrett, med walkmannen på fullt, vitner tydelig om skuffelser som må benektes. Men dette
er materialismens uttrykk preget inn der den
synes best – på de unges ansikter.
Den meningslengsel og det fellesskap som
skal strukturere framtidssamfunnet kan
ikke være annet enn kjærlighet eller respekt
for mennesker og naturen – og trangen til
indre vekst. Dermed er vi tilbake til Kant, og
store deler av den øvrige moralfilosofien og til
«nær-døden»-opplevelsene.
Selv om en konkret beskrivelse av framtidssamfunnet knapt kan gis uten å virke blek og
utiltalende, vil frigjøringen fra produksjonstvangen til det unyttige, gleden, den indre
veksten – føre til en kulturell oppblomstring.
Menneskeheten har utviklet seg i sprang: Jegbevisstheten oppstod først i oldtidens Hellas.
Industriteknologien og tanken om menneskerettigheter og en velferdstat, er av ganske ny
dato. Det samme er forståelsen av at kvinnen
er et vesen på høyde med mannen. Nå tvinger
utviklingens fryktelige fart og kraft menneskene til enten å gjøre et nytt utviklingssprang,
der velferdstatens omsorgstanke utvikles til å
gjelde alle, også de ufødte – eller vi lar oss rive
ned i uoverskuelige ødeleggelser.
Vi vet ikke om et slikt sprang er mulig.

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

HUD OG HÅRPRODUKTER

60 ml.

190,-

ØKOLOGISK
HÅNDLAGET
KORTREIST
mobil: 950 55497
www.urtekosmetikk.no

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 fi
ne ord som sens,miljømaling, allergivennlig etc. I syntetisk maling fi nnes 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

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).

(Kilde: Fra Den tause krigen mot de fattige og mot
miljøet – og hva som må gjøres, Forlaget Forum
1994, Aschehoug & Co ( W. Nygaard). Utgitt i
samarbeid med Framtiden i våre hender.)
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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Innspill

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Jens Stoltenberg har erklært seg som klimaoptimist. Det til tross for at han som
regjeringssjef ikke har maktet, eller ikke har villet, styre den kanskje mest
klima- og miljøskadelige sektoren i samfunnet – reiser og transport.

Transportveksten forsterker en
rekke miljøproblemer. Sektoren står i dag for
cirka en tredel av energiforbruket i Europa det aller meste fra fossilt brensel. Store arealer
kreves. Nye veier underlegger seg mye natur
og matjord. Dyre- og planteliv skades når
landskapet splittes opp. Opptil 40 prosent av
materialer som stål, sement og aluminium
forbrukes i transportsektoren, noe som gjør
sektoren ansvarlig også for miljøbelastningene som utvinning, foredling og deponering
av materialene medfører. Men den rødgrønne
regjeringen har latt reisevirksomheten vokse
vilt og voldsomt. I regjeringens tre første år ble
det 168.000 flere personbiler på norske veier.
Tallet på passasjerer som reiste mellom norske
flyplasser og utlandet økte med 41 prosent.
Politikerne må gjøre transporten mindre
miljøskadelig. De må sørge for en overgang
fra bil og fly til miljøvennlige alternativer. Til
tross for flere tiår med politiske løfter om å
styrke kollektivtransporten, har nordmenn
flyktet fra buss og bane, viser en fersk rapport
fra Statistisk Sentralbyrå. Fra 1960 er bussens
andel av persontransporten redusert fra 24 til
drøyt 6 prosent, og skinnetransportens andel
fra 19 til 5 prosent. Reisetid og komfort med
tog i forhold til bil og fly vil ikke bedre seg de
nærmeste ti årene. Det satses mer på vei enn
på jernbane. Samferdselsministeren åpner
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stadig nye firefelts motorveier parallelt med
eldgamle traseer der toget snegler seg fram.
En overgang til mer effektive motorer

“

Til tross for flere tiår med
politiske løfter om å styrke kollektivtransporten,
har nordmenn flyktet fra
buss og bane.

og bruk av drivstoff med lavere utslipp gir
miljøgevinster. Dette er teknologioptimisten Stoltenbergs virkemiddel. Regjeringens
klimapolitiske redegjørelse fra juni 2009 ligner en teknologipolitisk redegjørelse. Men det
er ikke tilstrekkelig at teknologien utvikles.
Vi har allerede mye av teknologien vi trenger,
men den blir ikke tatt i bruk. Høyhastighetstog har erstattet flytrafikk i Japan og Europa
i tiår, men behandles som science-fiction av
norske samferdselsbyråkrater. I fjor hadde vi
ynkelige 1770 elektriske biler i Norge. Ingen

vet om de erstatter annen biltrafikk eller om
de erstatter sykkel og kollektivtransport. Stoltenbergs omlegging av bilavgiftene fikk det
gjennomsnittlige utslippet for nye biler ned
til 152 gram CO2 / km. Men flere mellomklassebiler og nye hybridbiler har nå utslipp ned
mot og under 100 gram pr km. Skal flere lokkes til å kjøpe disse, må engangsavgiften vris
mye kraftigere.
I år 2000 forårsaket vi nesten femti prosent
mindre CO2 -utslipp per velstandsenhet enn
vi gjorde hundre år før. Men klimautslippene
øker raskere enn det selv de mest pessimistiske
scenariene bygger på. Økende forbruk spiser
opp teknologigevinsten. Til tross for mer
effektive motorer, har biltrafikkens samlede
energiforbruk økt. Årsaken er vekst i antall
biler, i antall kjørte kilometer og i bilenes vekt.
Redusert transport og reising er det eneste
tiltaket som minsker alle miljøproblemene fra
sektoren: Støy, utslipp, materialbruk, arealbruk, naturødeleggelse. «Motoren i veksten
er økt velstand. Vi kjøper bil nummer to, vi
kjøper flere ting til boligen, og vi reiser mer»,
sier regjeringen i årets klimapolitiske redegjørelse. Forskere ved CICERO og NTNU sier det
samme: «CO2 -utslipp er svært avhengig av velstandsnivået». Arbeiderpartiets program for
neste fireårsperiode slutter seg til: «Miljø- og
klimabelastningen fra det norske forbruket

I llustr asjon : A ndreas Brekke

Stoltenberg uten
klimatroverdighet

er høyere enn det som svarer til et
bærekraftig nivå i en global målestokk. Dette handler i hovedsak om
energibruk i bolig, om matvarer og om
transportsektoren. Forbruket må vris i
miljøvennlig retning for å være bærekraftig.» Kanskje har Ap tenkt seg at det ikke er
mulig med en solidarisk fordeling av reiseforbruket i en verden med snart sju milliarder
mennesker, uten at transport og reiser i rike
land som Norge begrenses.
Har Stoltenberg tatt årsaksanalysen
i eget partis program og egen regjerings
klimapolitiske redegjørelse til følge? Nei. I
sin oppsummering av fire år med rødgrønn
regjering skryter han: «Det at vi har holdt
orden i økonomien, har også medvirket til
en enestående forbedring i husholdningenes
kjøpekraft de siste fire årene. Ferske beregninger fra Finansdepartementet viser at: En
familie som hadde en samlet inntekt på 700
000 og to barn i barnehagealder, har i
2009 over 60 000 kroner mer å rutte
med i året.» Slik har Jens Stoltenberg bidratt til å styrke motoren i
utslippsveksten, og dermed gjort
sitt til at miljøbelastningen fra det
norske forbruket har fjernet seg enda
mer fra et bærekraftig nivå. Vi bruker
nemlig vår enestående forbedring
i kjøpekraft nettopp til de varer og
tjenester Aps program mener er ikke
bærekraftig: bil- og flyreiser, bolig og
hytte – og kjøtt. Målet er at trafikken
skal få fortsette å vokse. I klimaredegjørelsen
går det fram at regjeringen bare vil forsøke
å begrense den veksten som prognosene
viser vil komme.
I miljøpolitikken står vi overfor
et politisk problem, snarere enn et
teknologisk. Stoltenberg kunne ved
hjelp av avgifter, lovforbud, pisk og
gulrot - ha vridd bruken av de stadig flere kroner vi får mellom hendene over til forbruk som belaster
miljøet mindre enn det bil- og flyreiser gjør – slik Aps program mener
er nødvendig. Stoltenberg har ikke
brukt muligheten. Hans klimaoptimisme har liten troverdighet.
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Opus

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

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

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

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

Medlemstype

intropris

ordinær

poeng

Givermedlem

500,-

500,-

4

Ordinær medlem

245,-

395,-

2

Studentmedlem

100,-

190,-

1

Lavinntektsmedlem

100,-

190,-

1

Abonn. Folkevett

185,-

275,-

1

0,-

0,-

0,5

Husstandsmedlem
Gjelder ut 2010

Opus trykkes på Engelsk denne gangen i påvente av lisens for oversettelse.
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Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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Send plastemballasjen i kretsløp
Plast er en ressurs som kan brukes om igjen. Brukt plastemballasje er en ressurs som
kan brukes om og om igjen. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi 2 kilo olje.

Grønt Punkt Norge AS sikrer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong,
drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje,
emballasjekartong og drikkekartong.Vil du vite mer, besøk www.grontpunkt.no

