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En gudinnes død
De ti store asiatiske moderelvene er truet av global oppvarming og
isbresmelting. Himalaya-massivets 15.000 isbreer utgjør klodens
tredje største ismasse. De enorme ismengdene dekker et område på
mer en 33.000 kvadratkilometer og kalles ofte for Asias vanntårn.
De siste årene har isbreforskerne blitt stadig mer bekymret. For
Himalayas isbreer krymper. “Fortsetter smeltingen i samme grad
som i dag og fortsetter temperaturen å øke i samme grad som i dag,
er sannsynligheten meget stor for at de vil forsvinne innen 2035,»
advarer FNs klimapanel i sin siste store rapport om menneskeskapt
global oppvarming.
Elvene, blant dem Gule-elva, Yangtze-elva, Brahmaputra og Ganges, utgjør livsgrunnlaget for mer enn 1,3 milliarder mennesker og
enda flere dyr.
Nedsmeltingen av breene på verdens tak har potensial til å skape
en katastrofe ulikt nesten alt annet vi kjenner i et menneskehistorisk tidsperspektiv. Dersom breenes magasinfunksjon svikter, vil
det ramme leve- og bosettingsgrunnlaget for en befolkning som
utgjør mer enn tjue prosent av innbyggerne på kloden.
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Elvekrisen har begynt.
Breene krymper, flommene
øker i frekvens og varighet,
jordtapet skyter fart og nedbøren blir mer uforutsigbar.

Verken politikere eller eksperter har forutsetning og kunnskaper
nok til å overskue mulige konsekvenser. Vi risikerer en helt uhåndterlig strøm av mennesker på flukt fra miljøkollaps, politisk ustabilitet og i ytterste konsekvens sivilisasjonssammenbrudd, frykter
ledende klimaeksperter.
Folkevett-journalist Laurie MacGregor har reist langs moderelven av alle moderelver – Ganges. I en omfattende reportasje i denne
utgaven av Folkevett kan du lese hennes beretning om en reise som
startet høyt oppe i Himalaya, deretter ned bratte elvedaler, over det
nesten endeløse nord-indiske slettelandet og til sist inn i det tett
befolkede Bangladesh, der hvor elven møter havet og sammen med
Brahmaputra, Irrawaddy og flere andre store elver skaper verdens
største elvedelta.
Både ekspertene hun har snakket med og hundrevis av lokale
øyenvitner synes å samle seg om de samme skremmende observasjonene: Elvekrisen har begynt. Breene krymper, flommene øker i
frekvens og varighet, jordtapet skyter fart og nedbørsmønstrene blir
mer uforutsigbare. På lengre sikt vil sykdommer som malaria og denguefeber spre seg raskere og dekke større områder enn før. Matvareproduksjon vil rammes og tilgangen til vann skrumpe kraftig inn.
Nødvendigheten av en global og gjennomgripende klimapolitikk er åpenbar.
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Kommentar

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

En skal se langt og stivt etter de
grønne lyspunktene i regjeringens
nye samarbeidsplattform.

“

Fra verdens tak

Soria Moria 2 er en katastrofe for norske
rovdyr. Er plattformens formulering
snekret sammen på en fest på lokalet i
Senterpartiets lokalgruppe i
Stor-Elvdal?

(Foto: I stockphoto.com)

Stoltenbergs klimasjanse glipper
De globale utslippene av klimagasser faller trolig med tre prosent i år, melder det
internasjonale energibyrået (IEA). Årsaken er finanskrisen. Den har skapt en
historisk sjanse til å endre den økonomiske kursen.
Griper Stoltenberg sjansen? De rødgrønne sier i sin nye
plattform (Soria Moria 2) at det
er «nødvendig å føre en aktiv
politikk for å begrense veksten
i energiforbruket». Dette høres
bra ut. Men det er latterlig å jobbe
for å begrense veksten når energiforbruket knapt øker. Norge må
kutte energiforbruket kraftig.
Energisparing er i følge IEA det
viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene. Det burde en
norsk regjering med ambisjoner
om å være en «miljøvennlig og verdensledende energinasjon» forstå.
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Siger klimaalvoret likevel
inn? Kanskje. Regjeringen skal
lage årlige klimabudsjetter
knyttet til statsbudsjettet. Det
ble ikke ferdig for 2010, men bør
komme i neste budsjett. Norge
skal kutte klimautslipp tilsvarende 40 prosent innen 2020,
dersom det kan bidra til at vi får
en avtale som forplikter de store
landene i København. Men Soria
Moria 2 sier ingenting om innenlandske kutt. Hvor mange tonn
CO2 -ekvivalenter skal det slippes
ut i Norge i 2020? Hvor mye skal
det kuttes år for år i regjeringens

fireårsperiode? Dette er vesentlig: Regjeringens klimabudsjetter må styre innenlandske
utslipp nedover.
Soria Moria 2 er en katastrofe for norske rovdyr. Er plattformens formulering snekret
sammen på en fest på lokalet i
Senterpartiets lokalgruppe i StorElvdal? Ulv og bjørn er å anse som
skadedyr. Terskelen for å skyte
rovdyr som har «potensiale» for
å følge sine instinkter, nemlig
å spise kjøtt, er nå så lav at de
som driver med utmarksbeite til
enhver tid bør være væpnet til ten-

nene. Regjeringen vil sørge for at
utgiftene rovdyrenes drapsmenn
(som regel er det jo menn) har til
«skadefellingen», blir dekket fra
første dag. Norge vil fremstå som
en internasjonal versting i rovdyrforvaltning.
Jeg er mer glad i plattformens
ord om oljefondets investeringer.
Regjeringen vil vurdere endringer i porteføljen som kan redusere klimarisikoen. Det kan åpne
for at selskaper som motarbeider
klimaløsninger blir kastet ut. Et
nytt grønt fond vil bli etablert.
Selv om det i 2010 bare vil inves-

tere i børsnoterte miljøteknologiselskaper, skal fondet etter hvert
gå inn i andre investeringsformer.
Det er også positivt at regjeringen
vil vurdere et fond for å skape
bærekraftig vekst i fattige land.
Staten er største eier i StatoilHydro. Et selskap som nøyer seg
med symbolsatsinger på fornybar energi, mens det bruker
milliardbeløp for å utvinne tjæresand i Canada. Soria Moria 2
endrer ikke dette. Den nye eierskapsmeldingen som varsles, må
derfor sørge for at staten legger
miljøhensyn og sosiale krav som
overordnet premiss for selskapenes langsiktige strategier.
Regjeringen gjentar at det
offentlige skal «etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale
standarder». Men de etterkommer ikke vårt krav om at slike
krav blir obligatoriske for alle
offentlige innkjøp, til tross for at
en rekke kommuner og offentlige
virksomheter støtter kravet.
Stoltenberg vil satse videre
på alle transportformer, inklusiv luftfart og motorveier. Det
er det motsatte av miljøansvar.
Den gledelige ekstrasatsingen på
gang- og sykkelveier fra regjeringens krisepakke krympet kraftig i
Nasjonal Transportplan, og enda
mer i statsbudsjettet for 2010.
Tiltak for miljø, kollektivtrafikk
og funksjonshemmede krympet
enda mer. Soria Moria 2 lover å
legge fram et beslutningsgrunnlag for høyhastighetsbane som
har bygging som siktemål. Fint,
men hvor er tiltakene som skal
redusere den miljøfiendtlige reisevirksomheten?
Regjeringen sier den vil forsere arbeidet med å sette en pris
på forurensing. Omleggingen av

bilavgiftene fortsetter i statsbudsjettet for 2010. Bra! Men budsjettet er ellers temmelig fritt for
endringer i miljøavgiftene. Med
unntak av gass til oppvarming,
blir ikke fossil energi dyrere –
verken flydrivstoff, diesel, bensin, eller oljefyring. Med nok en
kraftig vekst i privatforbruket,
fire prosent i 2010, vil vi få en
økning i klimautslippene fra
nordmenns forbruk. Det samme
vil komme fra oljesektoren: «Et
høyt aktivitetsnivå og fokus på
økt utvinning på eksisterende
felt er svært viktig for å realisere
ressurspotensialet på norsk sokkel», sier olje- og energidepartementet. De lukker øynene for
klimaeffekten. På tide å åpne
dem: Vi må trappe ned olje- og
gassutvinningen for å ta vare på
klimaet. IEA stemmer i: Tidligere bekymret Energibyrået seg
bare for hvordan verden skulle
finne nok olje og gass til å dekke
et evig voksende forbruk. Nå sier
de at verdens fossile energiproduksjon må synke fra 2020.
Regjeringen tallfester ikke
hvor store beløp som skal gå til
klimatilpasning i land i sør. Afrikanske ledere truer med å velte
klimaavtalen dersom vestlige
land ikke sørger for å kompensere
de landene som rammes mest av
den globale oppvarmingen.
Soria Moria 2 er mindre forpliktende enn Soria Moria 1. Det
betyr ikke at regjeringen vil føre
en dårligere miljø- og solidaritetspolitikk de neste fire årene. Men
den blir ikke god nok. Kloden
trenger en snuoperasjon. Valgseieren og finanskrisen har gitt de
rødgrønne partiene en historisk
mulighet. Jeg er redd den vil bli
skuslet bort.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Om håp og handlekraft
– Klimaendringer? Neida. Neste år blir bedre,
bare vent. Dette svaret fikk jeg påfallende ofte
i sommer da jeg fulgte Ganges fra Himalaya
til Bengalbukta.
I et variert landskap blant spisse fjelltopper, frodige furudaler, rissletter, og jungel møtte jeg menneskene som lever
langs elvebredden. Vi snakket om vannet og været, om
livet og ikke minst om fortiden, da sesongene kom hvert år
til riktig tid, og det falt nok regn til å forsyne husholdningen med ris hele vinteren gjennom. Slik er det ikke lenger.
Klimaendringene truer livsgrunnlaget til over en milliard
mennesker i Asia. Elvene som forsyner over en sjettedel av
verdens befolkning med ferskvann kan innen 2035 gå tom
for vann enkelte deler av året. Konsekvensene av dette vil
være omfattende for innbyggerne i noen av verdens fattigste
og tettest befolkede regioner.
Langs veien møtte jeg ingen som hadde hørt at verdens
klima er i endring. Risbonden, presten, småbrukseieren, læreren, grønnsaksselgeren: Alle rammes allerede i dag på hver
sin måte. Alle må nå jobbe litt hardere for å opprettholde
levestandarden de én gang hadde, men ingen ville innse at
problemene øker for hvert år som går. At de siste årene har
vært vanskelige var alle enige om. At hvert år i fremtiden blir
vanskelig derimot, nei, det var det ikke snakk om.
Det er kanskje ikke så rart. Bonden Dilli Danwar kjenner
ikke til FNs klimapanel eller karbonutslipp. Hun kan verken
lese eller skrive, men dyrker jorden slik bestemoren gjorde,
og har klart seg bra hittil. Naturen gir henne godene hun
trenger, og naturen har man alltid kunnet stole på. Tanken
på at naturen kan svikte henne er en stor og ubehagelig én.
Hva gjør hun da?
– Nei, hysj. Det blir bra igjen neste år. Det må vel det, sier hun.
Det slår meg at verden står overfor en omfattende
utfordring. Menneskene som allerede rammes hardt av
klimaendringene, og som kan komme til å rammes enda
hardere, forstår i mange tilfeller ikke hva som skjer med
klodens klima. De tyr til håp og bønn og hjerteskjærende
optimisme, for de vet ikke helt hva ellers de skal gjøre for å
redde avlingene sine.
Vi som bor i vesten har det omvendt. Vi ser endringene og
forstår at vi i den industrialiserte delen av verden er ansvarlige. Ikke minst har vi pengene til å snu utviklingen. Vi trenger
verken håp eller bønn fordi vi vet at vi eier makten til å gjøre
noe med det. Kommer vi til å handle før isen smelter?
* 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

“

Nye Mekong-arter
En fugleetende frosk med hjørnetenner, en
gekko som ser ut som den er fra en annen
planet og en fugl som foretrekker å holde seg
på bakken.
Disse er blant de 163 nye artene som er oppdaget i økosystemene knyttet til den asiatiske Mekong-elven i fjor. De nye
artene fordeler seg på 100 planter, 28 fisker, 18 reptiler, 14
amfibier, 2 pattedyr og en fugl. Et hav som stiger og dermed
større områder med brakkvann kan bety slutten for mange
arter i Mekong-deltaet, ifølge WWF.

– Vi taper mer biologisk mangfold når kulturlandskapet forsvinner som følge av at bønder må
gi tapt for rovdyrplager. Derfor går Sp mot at vi skal
ha en fast ulvestamme i her landet.
Senterpartileder Liv Signe Navarsete

Levelønn lite utbredt

Mange skandinaviske klesselskaper bidrar direkte eller indirekte
til grov underbetaling av arbeidere i lavkostland, ifølge rapporten
«Syr klær for lommerusk» gitt ut av Framtiden i våre hender.
En gjennomgang av 25 skandinaviske selskaper viser at svært få av dem har forstått at
nasjonal minstelønn i flere land er lavere enn FNs fattigdomsgrense på to dollar dagen.
Stormberg og Dem Collective er blant produsentene som krever levelønn overfor sine
leverandører. Rapporten er tilgjengelig på www.framtiden.no.

En Cat Ba-gekko med et utenomjordisk utseende.
(Foto: Thomas Z iegler / WWF)

Rekordår for fairtrade

Å verne skog er fem ganger
bedre karbonlagring enn karbonfangst og lagringsteknikk,
ifølge WWF i Sverige. En krone
brukt på vern av skog fører til
de samme reduksjonen som
fem kroner brukt på kontroversiell karbonfangst, konkluderer
organisasjonens rapport «Gull
i skogen», og ønsker å sette
avskogingen høyere opp på
dagsordenen i klimapolitikken.

Salget av fairtrademerkede varer økte med 73 prosent i 2008
og utgjorde en omsetningsøkning på 250 millioner kroner i
Norge. Rettferdige blomster har
blitt det produktet med størst
omsetningsverdi på 94 millioner
kroner og for rettferdig juice
steg omsetningsverdien med
125 prosent. I Sverige økte
omsetningsverdien med 75 prosent, i Finland med 57 prosent
og i Danmark med 40 prosent,
ifølge Fairtrade Max Havelaar.

Postkassene og skogen ble spart for 85
millioner færre reklamesendinger i fjor
sammenlignet med året før.

Soros satser grønt
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(I llustr asjon : I stockphoto)
foto : lillian jonassen

Milliardær George Soros vil
investere en milliard dollar i
grønn teknologi som et bidrag i
kampen mot klimaendringene.
Han ønsker også å støtte en
klimapolitisk tenketank med ti
millioner dollar i året de neste
ti årene.
– Klimaforandringene er et
politisk problem. Forskningen
er klar, det som er mindre klart
er om verdens ledere vil vise
den politiske viljen som er nødvendig for å løse problemet, sa
Soros, nylig.

Mindre reklame

Skogvern er den mest kostnadseffektive
måten å hindre karbonutslipp på.
(Foto: Dag Nagoda)

85 millioner færre reklamesendinger ble levert i norske
postkasser i 2008 i forhold til
året før, ifølge Post- og teletilsynet. Fallet utgjør en nedgang
på 4.5 prosent og tilsvarer en
omsetningssvikt for Posten på
260 millioner kroner i 2008
for uadresserte sendinger, som
består av både innstikk i aviser
og blader og av reklame sendt
til postkasser.

Rettferdig produsert vin fra Sør-Afrika
er blant produktene som slår an blant
norske forbrukere. (Foto: Terje Borud)

foto : reuters

Skogvern best for klimaet

Norwatch

Tusener av mennesker måtte flykte da
Totals gassledning ble bygget i Burma
på 90-tallet. (Foto: E arth R ights)

Banker for Burmajunta
At Oljefondets investeringsyndlinger Total, Chevron og
Daewoo er blant Burma-regimets viktigste støttespillere har
vært kjent i flere år. Norwatch
har avslørt at også to banker i
Singapore – som ifølge en ny
rapport forvalter de burmesiske
generalenes konti, er deleid av
det norske Oljefondet.
Ifølge en fersk rapport fra organisasjonen EarthRights, finner
Burmas oljepenger aldri veien til
landets statsbudsjetter, men går
rett inn i hemmelige konti i de
to bankene i Singapore.

Krever etiske skalpeller
En stor del av det kirurgiske
utstyret i verden blir produsert
under svært dårlige arbeidsforhold. Mens mesteparten lages
i Pakistan, jukser leverandørene med informasjon om hvor
varene egentlig kommer fra.
Den norske Legeforening ber
myndighetene sørge for at offentlige anskaffelser av medisinsk utstyr underlegges etiske
minstekrav.
I juni i år oppfordret også
Den europeiske legeforening
sine medlemmer til å legge
press på sine respektive helsemyndigheter til å prioritere
dette arbeidet.

foto : lillian jonassen

(Foto: R euters)

foto : reuters

To unge klesarbeidere, Jhmur (16) og Rupa (14), August 2009, Dhaka, Bangladesh. (Foto: Taslima A khter)

Norwatch

Barnearbeid er vanlig i produksjonen av
legeutstyr. (Foto: ILO/M. Crozet)

Norwatch

I enkelte afrikanske land blir mye av
den verdifulle gassen satt fyr på. (Foto:
R euters/George E siri)

Oljeforvikling
Det norske Olje for Utviklingprogrammet får sterk kritikk fra
Global Witness: Gjennom å ikke
stille klare krav for samarbeidet,
kan det norske programmet
medvirke til å fremme konflikter
og korrupsjon i Sudan.
Olje for Utvikling-programmet kritiseres for ikke å ha
tilstrekkelige retningslinjer for
sikre at pengene ikke ender opp
med å øke konfliktnivået og
fremme korrupsjon i samarbeidslandene. Olje for Utvikling
har som mål å bygge opp en
bedre oljeforvaltning i utviklingsland.

Området er
kameraovervåket
Det israelske selskapet Elbit
Systems Ltd er blitt kastet ut av
Oljefondet. Selskapet leverer
et sentralt bidrag til Israels separasjonsbarriere som går over
okkupert palestinsk område.
90 prosent av muren går
over okkupert land. I 2004 fant
Den Internasjonale Domstolen
i Haag den israelske muren
folkerettsstridig.
Kirkens Nødhjelp, som har
mange prosjekter og et stort
nettverk i området, understreker at de ikke er imot investeringer i selskaper som opererer
i Israel, men at grensen går ved
de okkuperte områdene.
Norwatch

Et selskap er kastet ut av oljefondet for
sitt bidrag til muren på palestinsk land.
(Foto: www. sxc.hu)
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Profilen Kristin Flood

Arne Storrønningen
(tekst og foto)

I mer enn tjue år har Kristin Flood skrevet artikler og bøker om de uforklarlige
sidene av mennesket og tilværelsen. I høst er hun bokaktuell med sin personlige
beretning om tiggermunken Frans av Assisi. – Avkledd sin historiske drakt taler
han rett inn i vår tid, hevder forfatteren i samtale med Folkevett.

Hjertets dans med universet
Jeg har en intervjuavtale
med Kristin Flood og er på vei
inn langs østgående motorvei i
retning Venezia. Jeg har fått oppgitt en gateadresse og navnet på
stedet hvor hun bor. Gps-navigasjonen har sviktet. Jeg er håpløst
på villstrå i et mylder av avkjøringsmuligheter, rundkjøringer
og motorveiramper. Jeg kjører
vilkårlig og planløst, venstre er
like godt som høyre og omvendt.
Mer enn tretti års kjøreerfaring
hjelper lite. Jeg har rotet meg
bort. Området er stort og absolutt ukjent. Etter en runde med
ufrivillig sight-seeing dukker et
slags bysenter opp i kveldsmørket
foran meg. Et navnskilt forteller
at jeg har kommet til Mirano.
Men er det ikke her hun bor? …
Morsom tilfeldighet. Straks
etter, i en liten sidegate ser jeg et
glimt av et hotellnavn. Det virker også kjent. Jo, det er det lille
familiehotellet som dukket opp
da jeg to dager i forveien gjorde
et raskt nettsøk etter rimelige
overnattingsmuligheter i regionen jeg skulle besøke. Jeg hadde
ikke tatt meg bryet med å sjekke
nøyaktig beliggenhet, men her
var det altså, en kort spasertur
fra min endelige destinasjon og
den bortgjemte smågaten hvor
Kristin Floods har leiligheten sin.

Overraskende og merkelige
sammentreff som skjer nå og da?
Flaks? Eller er det noe mer?
På hotellet blar jeg i en av Kristin Floods bøker, Amor Fati – om
å elske sin skjebne: Jeg streker
under et avsnitt. «Den store sekken av det vi kaller tilfeldigheter,
inneholder både sammentreff og
såkalte lenker av sammentreff.
Mange av dem er ubetydelige og
gir ingen følelse av verken undring eller av mening…Andre er
meningsfulle…Det mest interessante med slike forunderlige
sammentreff er imidlertid ikke
hva de er, men hvordan de kjennes. Styrken på opplevelsen av
mening indikerer om det virkelig
betyr noe for oss eller ikke. Når vi
kjenner at sammentreffet virker
som et litet fyrverkeri på innsiden
av oss, er vi i kontakt med vårt
eksistensielle landskap, med noe
i oss som ikke lar seg bortforklare
med logikk og fornuft. Noen kaller det skjebne, men det kan like
gjerne være en del av naturen, av
livet, som ikke får plass innenfor
logikken.
Neste dag – og det slett ikke
ved en tilfeldighet møter jeg
Kristin Flood i hennes storslagne
nesten-private hage. En venn av
henne eier det gamle venezianske
villahotellet med den praktfulle

eiendommen og beliggenheten.
Det finnes omkring tretusen
slike gamle villaer på Veneziafastlandet, de er en viktig del av
den lokale kulturarven i området,
forteller hun. Det er hit, i skyggen
av de gamle trærne hun ofte tar
med gjestene sine – eller plasserer seg selv , når hun ønsker ro og
stillhet. Stedet har et helt spesielt
preg – en ro, synes du ikke, spør
hun?
Kristin Flood har skrevet en
hel bok om betydningen av stillhet. - Stillhet hjelper oss til å
komme i kontakt med usynlige
områder i tilværelsen – det vi ikke
kan fange med kroppens fysiske
sanser – eller måle, men som allikevel er der.
– Som allikevel er virkelighet?
–Ja, som er en annen side av
virkeligheten enn den som umiddelbart kan måles og veies, sees
og tas på med hendene.
– Ut fra en streng naturvitenskapelig vurdering finnes kanskje
ikke en slik virkelighet? Mange
som tror at en slik ikke-materiell
dimensjon ikke finnes, henviser
tanken om «åndelighet» til religionens verden.
– Ja, men mange som på et
naturvitenskapelig grunnlag
avviser at det finnes en ikkemateriell side av virkeligheten er

Navn: Kristin Flood
journalist, forfatter og
foredragsholder

• Kristin Flood har i mange år
vært opptatt å finne svar på
grunnleggende eksistensielle
spørsmål om menneskelivet.
Hun har norsk far og italiensk
mor, er født og oppvokst i
Norge, men har de siste årene
bodd i Venezia. Kristin Flood
har blant annet utgitt bøkene
«Rom for stillhet», «Amor
Fata- om å elske sin skjebne».
I høst er hun bokaktuell med
en personlig beretning om
Frans av Assisi.
Nettsted Kristinflood.com

fastlåst i gamle, foreldede tankemønstre. De har ikke forstått
hvor «dyp» virkeligheten er. De
har ikke fått med seg den nye
frontlinjeforskningen innenfor
mange vitenskapsområder. ForFOLKEVETT nr. 5 • 2009
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Profilen Kristin Flood

skerne har fått målemetoder og
muligheter som nesten var utenkelige for noen år siden, sier Kristin Flood. Ny forskning viser for
eksempel at vann «lever», forteller hun og gir meg adressen til et
nettsted med mer bakgrunnsinformasjon om dette fenomenet.
– Hvordan skal vi i så fall
komme i kontakt med denne
ikke-materielle delen av virkeligheten, det du i bøkene dine kaller
vårt indre univers?
– Det finnes mange måter å
bryte igjennom dagliglivets mur
av tankestrømninger og støy –
for å komme nærmere de dypere
lagene av oss selv og vår bevissthet. Stillheten er et slikt verktøy,
mener Kristin Flood. I flere år har
hun veiledet retreatgrupper som
ønsker å utforske stillhet. En
sentral del av opplegget foregår
på et isolert, aktivt kloster, noen
timers reise lenger inne i landet.
De første dagene av retreatoppholdet får ikke deltakerne lov
til å snake, verken med hverandre eller de som bor i klosteret.
Erfaringene var nesten ensartet
positive. Deltakerne med vidt forskjellig bakgrunn erfarte mye av
det samme; de ble gradvis i stand
til å tenke klarere, følelser kom til
overflaten, mentalt ugress kunne
lukes bort.
– Er vi heldige kan vi oppleve
at midt ute i stillheten sitter vi
og venter på oss selv, sier Kristin
Flood.
– I stillheten kan vi oppdage
– og bli mer bevisst tankestrømningene våre, hvordan de styrer,
preger og begrenser oss i livsutfoldelse og utvikling. Vi kan
anslå at 60.000 tanker passerer
hodene våre hver dag. De aller
fleste av disse tankene og indre
bildene er gamle tanker . Bare det
burde være grunn nok til å ønske
å finne ut mer om hvordan tankesystemet vårt virker. Vi har store
kunnskaper om den fysiske kroppen, men vi vet lite om tankens
kapasitet, kraft og makt, til å
skape og ødelegge. Tanker kan bli
så dominerende og fastgrodd at
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de blir til overbevisninger, som vi
ofte misforstått tar for å være våre
egne. men som gjerne kan være
noe vi har adoptert fra andre, fra
foreldre, søsken, venner, kolleger
og andre som har hatt innflytelse
i livene våre.
Et annet emne Kristin Flood
har vært opptatt av gjennom en
årrekke er nær-døden-opplevelser og spørsmålet om menneskets bevissthet overlever
kroppens død. Som et ledd i et

“

forsvinner livet. Det flytter rett
og slett. Hvor hen kan jeg selvsagt
ikke svare på. Mine ord, mine fantasier og mine tanker er alt for
begrenset til å forestille seg hvor
denne biten av liv skulle ta veien».
De omkring siste tre årene
har hun reist i fotsporene til
Frans av Assisi, en person med en
utstråling og en tilstedeværelse
som rystet den romesk-katolske
moderkirken for mer enn 800 år
siden. I høst er hun bokaktuell

Mange som på et naturvitenskapelig grunnlag avviser at
det finnes en ikke-materiell
side av virkeligheten er fastlåst i gamle, foreldede tankemønstre. De har ikke forstått
hvor «dyp» virkeligheten er.

reportasjearbeid i Aftenposten
var hun tilstede mens patologen
obduserte en nylig, avdød eldre
mann. «Fraværet av liv er så mye
sterkere enn nærværet av død»,
skrev hun i artikkelen. Det som
var menneske var borte. Selve
personen var vekk. Uttrykket,
egenarten, det individuelle. Bare
skallet var igjen, godt brukt. – Jeg
tror det var dette som gjorde at
obduksjonsopplevelsen ikke virket skremmende, skrekkelig eller
motbydelig. Menneskekroppen
uten liv var så grenseløst annerledes en hva jeg forbandt med et
menneske. Kroppen var tom. Innholdsløs. Det var ingen ting der.
Det viktigste var forsvunnet, det
egentlige menneske.
Opplevelsen styrket en overbevisning hun «hadde fornemmet, følt, tenkt så mange ganger
de siste årene…Kroppen er bærer
av den usynlige, men grenseløst
sterke kraften som bærer navnet
liv. Livet bor inne i kroppen. Når
kroppen ikke er beboelig lenger

med sin egen, personlige fortelling om sin søken etter «Frans
av Assis hjerte». Avkledd sin
historiske drakt taler han rett
inn i vår tid, hevder hun. Frans
av Assisis var ikke bare den religiøse vandreren, fattigmunken,
naturelskeren, mannen som
snakket med dyrene, fredsmegleren og mystikeren. Han var noe
mer, mener Kristin Flood. Hans
kjerne er universell. Han har klare
likhetstrekk med andre store religiøse lederskikkelser. Ikke i kraft
av en formell posisjon, men gjennom livet han levde, intensiteten
i hans overbevisning og nærvær.
Et av spørsmålet Kristin Flood
stiller er: Finnes det en rikdom
som er annerledes og langt større
enn den materielle overflodsrikdommen som dyrkes og opphøyes til vår tids største verdi,
det ultimate målet på suksess og
vellykkethet? Er den paradoksale
sannheten at den privilegerte
rikmannssønnen Frans, fant en
annen og større rikdom enn den

han forlot? I de rike landene opphøyes materiell velstand til noe
nesten guddommelig. Det dyrkes
i reklame, det innpodes bevisst og
ubevisst i oss fra vi er små. Har vi
misforstått? spør Kristin Flood.
Er det en blindgate? Er vi i ferd
med å ofre hjertene våre på velstandens alter?
Det har blitt en lang samtale i
skyggen under trærne i Kristins
hage. En mild duft fra de høyreiste furutrærne blander seg med
den svale ettermiddagsbrisen.
Tilbake på hotellrommet sorterer jeg notater og inntrykk og
blar i noen av bøkene hennes.
Et litet avsnitt fanger oppmerksomheten min: «Når vi bryr oss
om livet på innsiden, oppdager
vi etter hvert at det forandrer vår
måte å se på andre mennesker. De
andre blir våre medmennesker på
en ny og ganske uventet måte…
Vi kan blant annet oppleve at vi
er «på samme båt», på en «livets
reise» om bord på denne kloden.
Om hundre år er ingen av oss
igjen her. Da er det andre som
snurrer rundt i solsystemet vårt,
nye passasjerer på denne vakre blå
planeten».
Jeg beveger meg tilbake til
hagen. Kveldshimmelen er klar
og har fått et dypt, blått skjær.
Lenge blir jeg sittende. Det er vår
tid – vår samtids tid – til å snurre
på den blå kloden.
Men gjenstår det tid til å utvikle en felles oppvåkning – oppdage oss selv, å utvikle
en felles og større ansvarsfølelse enn den vi har hatt til nå?
Ingen vet. Det eneste vi aner – og
kanskje forstår – er at en ny forståelse av oss selv som et sammenvevd artsfellesskap er helt
nødvendig. Oppgaven blir rett og
slett for stor og uhåndterlig til at
enkeltnasjoner, etniske grupper,
og andre avgrensede felleskap
kan makte jobben . Globale kriser
må løses av et globalt fellesskap.
Fellesskapet finnes. Oss. Vi trenger kanskje bare å oppdage det.

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

www.fft.no

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

....bevisste forbrukere trenger
bevisste butikker!

butikk, nettbutikk og distributør
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Smeltevann fra bre i Khumbu-dalen
i Nepal. Fjellet Thamserku ruver i
bakgrunnen. (Foto: Andrzej Stajer /
Istockphoto)

Ganges er livsgrunnlaget for en halv
milliard mennesker. For moderelven av alle
moderelver er klimakrisen allerede en
realitet. Isbreene i Himalaya som mater
elven smelter raskere enn noe annet sted.
Den hellige elven er dømt til en sakte død
og de som avhenger av den lever på lånt tid.
k
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01. Ang Maya Sherpa var vitne til flommen som ødela broer, hus, og et helt
vannkraftverk. Hun husker godt den store
svarte flommassen som raste nedover
dalen. (Foto: L aurie M acGregor)

I Nepal og Bangladesh :
Laurie MacGregor

02. Dudh-Kosi-elven som renner gjennom
Phakding fører smeltevann fra Himalaya
ned til Ganges. (Foto: L aurie M acGregor)

– Flodbølgen traff Langmoche først, og ødela halvparten av alle
bygningene der. Så rev den med seg to-tre hengebroer før den nådde
vannkraftverket her nede. Absolutt hele kraftverket ble tatt av
flommen. Deretter begynte jordrasene, som vi rammes av fremdeles,
selv 20 år etterpå. Det var fryktelig.

01.

Isbreene i Himalaya
smelter raskere enn i
noen annen del av verden

A

ng Maya Sherpa vet
å respektere vannets
krefter. I landsbyen
Thamo langt oppe
i Himalaya i Nepal
lever trebarnsmoren i et landskap hogget i stein og is, blant
verdens høyeste fjell. Det henger tåke i den tynne luften. Hun
husker tilbake til ettermiddagen for 20 år siden – dagen da
landsbyens drømmer ble knust
av en naturkraft det ikke går å
glemme.
– Klokken var to på dagen
og vi var alle sammen med på å
feire Fangi-festivalen. Plutselig
hørte vi en forferdelig lyd. Vi løp
opp i åssiden og så flommassene
komme rullende sakte nedover
elven. En stor, svart masse av
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vann, stein, betong og trær, kom
rullende nedover dalen og skylte
bort alt av bygninger og åkre i
dalbunnen.
Ang Maya var vitne til et
jøkulhlaup. En sjelden naturkatastrofe som skjer når en is- eller
morenedemmet bresjø brått tømmes. Slike sjøer oppstår og vokser
typisk når klimaet blir varmere,
og isbreene er i ferd med å smelte.
Når trykket fra vannet bak den
demningen blir for stort, brister
den. Ut fosser en flodbølge av
vann, is og stein, langt farligere
enn vanlige flommer. De vannblandede steinmassene river med
seg alt som står i veien, og etterlater store områder dekket av tykke
lag stein, grus og sand.
I august 1985 i Thamo skjedde

nettopp dette. Dig Tsho-innsjøen
braste plutselig ut og sendte en
dødelig masse av stein og smeltevann nedover dalen. Til sammen
ble 30 hus, 14 hengebroer og et
nybygget vannkraftverk til 10
millioner kroner helt ødelagt.
Lokalbefolkningen mistet livsgrunnlaget sitt da åkre og skog
ble tilintetgjort av steinmassene.
Den viktige turistnæringen kollapset da stier og broer forsvant,
og etterlot overnattingsstedene
isolert fra omverdenen.
I Himalaya pleide man å være
glad for at slike uberegnelige og
ødeleggende flommer i det minste var svært sjeldne. Det var før.
I dag er faren for nye flodbølger er i ferd med å bli akutt.
Himalaya smelter.

En bekymringsmelding

Med sine om lag 15000 breer
som til sammen dekker en flate
på 33000 kvadratkilometer,
er Himalaya verdens største
iskappe utenom polområdene.
Det mektige fjellmassivet omtales gjerne som Asias vanntårn.
Ti av Asias største elver har sin
kilde i fjellkjeden. Elver som gir
liv til 1,3 milliarder mennesker
fra Kina i øst til Afghanistan i
vest.
I 2007 lanserte FNs klimapanel sin fjerde rapport, som
bekrefter med høy sannsynlighet at klimaendringene og den
globale oppvarmingen er menneskeskapte. Den kom med en
bekymringsmelding om breene
i Himalaya.

02.
01.

03. Flodbølgen i 1985 dekket dalbunnen
i Thamo med store steiner og førte til en
rekke jordskred. Etter tjue år raser dalsidene fremdeles regelmesssig ut i dalen.
(Foto: L aurie M acGregor)

03.

Isbreene i Himalaya smelter
fortere enn i noen annen del
av verden. Oppvarmingen har
skapt både flere og større bresjøer, og gjort grunnforholdene
ustabile i fjellregioner og regioner med tinende permafrost.
Fortsetter temperaturøkningen
og smeltingen i samme grad som
i dag, er sannsynligheten meget
stor for at Himalayas breer vil
forsvinne innen 2035.
På samme måte som temperaturene øker raskere i Arktis enn
i tropene, øker de også raskere i
høyfjellet enn i lavlandet. I Nepal
har temperaturen i gjennomsnitt
økt med 0,06 grader celsius i tiåret siden 1977, mens en økning
på 0,09 grader er registrert ved
de høyeste områdene. Dette har

alvorlige konsekvenser for ismassene, de fleste mellom 4500 og
6000 meter over havet.
– Når temperaturene stiger,
smelter isen, og bresjøer dannes,
forklarer Pradeep Mool, isbreekspert ved forskningssenteret ICIMOD i Kathmandu.
– Vi ser at isbreene smelter
stadig fortere i Hindu-KushHimalaya og på Det tibetanske
platået. Det finnes i dag 2300
bresjøer i Nepal, og mange av
dem er dannet for kort tid siden.
Tsho Rolpa-innsjøen fantes
ikke på 1950-tallet. I 1972 var
innsjøen svært liten, mens i dag
er den 3,5 kilometer lang, 500
meter bred og 130 meter dyp.
Bresjøer som denne vokser over
hele området, fortsetter Mool.

Frykten for flom

Økende issmelting og voksende
bresjøer skaper frykt blant lokalbefolkningen i Nepals Khumburegion. Mange husker flodbølgen
i Thamo i 1985, og er redd for at
historien vil gjenta seg. Enda en
bresjø i området skal være ved
bristepunktet.
Høyt oppe i området rundt
Mount Everest, omringet av
8000-metertopper og liggende
rett over trekkingruten til Everest Base Camp, ligger Imjabreen. Breen minker, og der hvor
bretungen én gang lå, vokser i
dag en innsjø faretruende fort.
Imja-innsjøen, eller Imja Tsho,
er blitt et navn som alle i dalen
kjenner til.
– Folk er bekymret for at

Imja Tsho vil briste. Det sies at
den er i fare for utbrudd og at en
flom vil ha store konsekvenser
for oss som bor i dalen. Dette er
et turistområde, og en flom vil
ødelegge landsbyene, trekkingrutene og broer. Alt rundt oss
vil være historie, sier Indra Han
Limbu Kin.
Indra Han bor i Phakding, en
landsby langs Nepals mest kjent
trekkingrute, selve veien opp til
verdens tak. Omringet av fjell
og brekanter og liggende ved en
sving i elven, er området svært
malerisk. Men om elvesvingen
bidrar til å gjøre Phakding til
et trekkplaster for turistene, så
kan også denne svingen være
landsbyens akhilleshel, for det
er nettopp på grunn av denne
FOLKEVETT nr. 5 • 2009
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04. Nepal øker temperaturen raskere
i høyfjellet enn i lavlandet. Her måles
værforholdene i Namche Bazar i Khumbu-regionen. (Foto: L aurie M acGregor)

Klimavitner fra elvebredden

05.For familien Chhetri er Ganges-elven
hellig. Hvert år tar de pilegrimsferden til
elvens bredder for å be til elvegudinnen.
(Foto: L aurie M acGregor)

06. Bananer, blomster, ris, rødt fargepulver og yoghurt brukes i ritualet der
hinduene skal vise respekt for moderelven Ganges ved Baraha Chhetra-tempelet i Nepal. (Foto: L aurie M acGregor)

“

04.

05.

Vi ser at isbreene smelter stadig fortere i
Hindu-Kush-Himalaya og på Det
tibetanske platået. Det finnes i dag 2300
bresjøer i Nepal, og mange av dem er
dannet for kort tid siden.

Birendra Kandel, Skogvokter, Everest nasjonalpark, Nepal

Gauri Kumari Dalal (43 år),Kavre, Nepal

– Vi ser at tregrensen har flyttet seg høyere de
siste årene. I Nasjonalparken lå den tidligere
4000 meter over havet, men i dag ligger den
mellom 4200 og 4300 meter. Enkelte trær
tilpasser seg raskere enn andre, for eksempel er
Blåfuruen (Pinus wallichiana) er kjent som et tre
som vokser opptil 3500 meter over havet, men
nylig oppdaget vi ett på 3900 meter. Leoparden
lever nå høyere enn tidligere. I sommer så vi
til og med mygg 3500 meter over havet. Ting
skjer her oppe.

– Regnet burde ha kommet mellom midten av
mai og midten av juni. Men i år kom det en
måned for sent, og vi måtte vente en måned
med å plante ris. Når vi høster risen så sent i år,
rekker vi ikke å plante og høste noe annet før vi
må plante potetene. Dette kommer til å ramme
oss hardt. Vi blir nødt til å spise alt vi produserer. Det blir ikke noe overskudd som vi kan
selge, og da har vi ikke nok mat til familien.

Noru Tshering (26 år), Tibetansk vareselger i Namche
Bazaar, Khumbu, Nepal

Abdul Kalam (49 år), Char utenfor Sariakandi i Bogradistriktet, Bangladesh

– Jeg frakter varene mine fra Lhasa i Tibet til
Nepal. Vi bruker lastebil på kinesisk side, men
for å komme oss gjennom høyfjellet går vi til
fots med varene på yakoksene våre. Reisen er
tøff når det er mye snø på bakken, fordi den
når opp til livet enkelte steder og da blir det
vanskelig å gå. Det er lettere for oss jo mindre
snø der er. De siste årene har det vært veldig
lite snø på bakken, og vi kan nå rekke frem og
tilbake tre ganger i året i stedet for to ganger.
Lite snø er bra for business.

– Jeg har måttet flytte minst ti ganger i løpet av
livet. Det er vanskelig og dyrt å flytte hele tiden.
Først må du leie båt, så koster det å bygge ting
på nytt, og når man flytter blir ting ødelagt –
ting som må erstattes, og det koster penger det
også. Om erosjonen skjer oftere eller fortere
i fremtiden, vi må bare leve med det og flytte
oftere. Vi har ikke noe attet sted å dra.

Pradeep Mool, forsker, Katmandu
06.

at Phakding er ekstra utsatt for
konsekvensene av en eventuell
flodbølge i dalen.
– Om Imja brister, vil Phakding rammes hardt. Steinmassene kommer mest sannsynlig
til å sette i gang en meget stor
jordskred i landsbyen. Dette
vil demme opp elven og føre til
en kortvarig, men ødeleggende
flom i landsbyen. Demningen vil
fort briste, og flomfronten fortsette nedover dalen, men ødeleggelsene i Phakding vil være
omfattende, sier Pradeep Mool
ved ICIMOD.
– Om flodbølgen kommer, vil
landsbyen vår bli revet bort av
vannet, og liv vil gå tapt. Vi har
all grunn til å være redde, sier
Indra Han Limbu Kin.
Lageret tømmes

At isbreene forsvinner er et
problem for langt flere enn
beboerne i Khumbu-regionen i
Nepal. Smeltevannet fra Hima-
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laya utgjør en betydelig andel
av den årlige tilførselen av vann
til Asias største elver og sikrer
at elvene fortsetter å flyte i de
tørre, varme sesongene både før
og etter monsunen. Forsvinner breene, vil også disse elvene
kunne tørke ut i perioder uten
regn. Med hver bre som smelter
og hver innsjø som brister, blir
Asias islager tappet for vannet
som sikrer regionen mot tørke i
varme perioder. I en oppvarmet
fremtid vil dette ha alvorlige
konsekvenser for innbyggerne
som er avhengige av Himalayas
moderelver – innbyggerne som
til sammen utgjør over en sjettedel av verdens befolkning.
Følger en vannet nedover
dalen fra Phakding, møter denne
kjappe lille elven til slutt en av
de aller største elvene på kontinentet. Ganges’ offisielle kilde
er Gaumukh-fjellet og Gangotribreen i det nordindiske høyfjellet i Uttarakhand; en bre som

i likhet med de fleste andre isbreene i Himalaya minker kraftig. I
perioden 1971-1996 trakk denne
breen seg 850 meter tilbake – en
reduksjon på 34 meter i året.
Ganges har i svært lang tid
blitt betraktet som en hellig elv,
og rollen denne elven spiller i
Hindu-kulturen er betydelig:
Elven er en mor og en gudinne,
selve datteren av himmelen, som
ifølge myten kom til jorden i elveform for å gjør opp for syndene
til Kong Bhagirgats forfedre. For
å dempe fallet tillot hinduguden
Shiva at gudinnen fikk komme
til jorden gjennom hans hårlokker, representert ved de mange
store og små sideelvene som
renner ned fra Himalaya i India
og Nepal – blant annet gjennom
Khumburegionen – for å møte
sin moderelv på den nordindiske sletten. Disse elvene minner også i dag troende Hinduer
om gudinnens opphav.

Den hellige elven

I dyp jungel, tre timer til fots
nord for markedslandsbyen
Chatara sørvest i Nepal, ligger
et mosedekt tempel ved bredden til den mektige Sapt-Kosielven – Ganges’ største sideelv
i Nepal. Tempelet heter Baraha
Chhetra og utsendet lever opp til
historien om at det skal ha stått
i tusen år. Baraha Chhetra er et
populært mål for Hindu-pilegrimer som vil vise sin respekt for
moderelv Ganges.
En slank og rynkete liten
mann haster opp en trapp og
rundt hjørnet i det tempelbjellen
ringer med en lang og fin klang.
Duer letter på alle sider og luften
fylles et øyeblikk av fuglevinger,
før stillheten og roen igjen synker over skogen. En pilegrimsfamilie har ankommet tempelet,
og tempelpresten Shree Janardan Gautam må hjelpe dem med
sine mange offer og bønner. Han
hilser vennlig på familien på syv,

og sammen går de ned til elvebredden.
– Vi hinduer tror at Gangesvannet er hellig og rent. Så vi
bruker dette vannet til å vaske
av oss våre synder og urenheter.
Ved å bruke dette vannet, frigjør
vi oss fra forbannelse. Vi tror at
det å vaske seg i Gangesvannet før
et ritual, sikrer at tilbedelsen vil
være vellykket.
Chhetri-familien
tenner
røkelse og blander fargepulver
med riskorn og yoghurt. Bestefar bruker denne blandingen til
å merke hver av familiemedlemmenes panner med en tika – et
tegn til velsignelse i hindukulturen. Melk, frukt, ris og blomster
ofres til elven, før bestemor tenner et smørlys som hun lar flyte
ut i elvens strømninger på et brett
av tørkede løv. Øyene til familien
følger lyset i det løvbrettet flyter
langt ut i elven og forsvinner i
vannmassene. Den første delen av
dagens tilbedelse er gjennomført
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Fakta

Himalayas moderelver
De ti moderelvene som har sin
kilde i Himalaya og befolkningen som er direkte avhengig av
elvene.
• Amu Darya
• Brahmaputra
• Ganges
• Indus
• Irrawaddy
• Mekong
• Salween
• Tarim
• Yangtze
• Huang He

09.

21 millioner
119 millioner
408 millioner
179 millioner
33 millioner
57 millioner
6 millioner
8 millioner
369 millioner
147 millioner

(Kilde: ICIMOD)

– velsignelsen er oppnådd.
Smelter isbreene som forsyner Ganges, risikerer denne
hellige elven å tørke ut i de tørre
periodene av året.
– Det ville vært svært alvorlig
om denne elven skulle gå tom
for vann i deler av året. Ingen
ting ville kunne kompensere
oss hinduer for en slik tap. Vannet er grunnleggende i Hinduismen og det er vårt ansvar for
å beskytte denne elven, forteller
prest Gautam, synlig rystet bare
av tanken.
Regionens kornkammer

I høyfjellet haster sideelver til
Ganges nedover bratte daler og
vokser i styrke, men det er først
når elven når det nordindiske
elvesletten at Ganges viser seg
som den mektige floden hun er;
det er først her at hun oppfyller
sin rolle som moderelv og gir liv
til menneskeheten.
Nedbørsfeltet til Ganges
dekker et område på 100,000
kvadratkilometer i India, Nepal
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08. Langs breddene til Indrawati-elven i
Nepal jobbes det på spreng for å plante
ris. Dalen omdannes til en mosaikk av
vann. (Foto: L aurie M acGregor)
09. Regnet er omsider kommet. En
ung kvinne henter flere risplanter som
skal plantes ut på markene, en måned
forsinket. (Foto: L aurie M acGregor)
10. Monsunen kom for sent i år til at
familien Danwar rekker å plante mais
etter at risen er høstet inn.
(Foto: L aurie M acGregor)

11. Å ta et avkjølende bad i Ganges er
populært når temperaturen stiger over
40 grader celsius i byen Allahabad i
India. (Foto: Jitendr a P r akash / R euters)

og Bangladesh, og er hjem for
om lag 500 millioner mennesker. Området er blant verdens
fattigste og tettest befolkede,
med landbruk som hovedinntektskilde. Ris, råsukker, linser,
oljefrø, poteter og hvete dyrkes i
deltaområdet, og bøndene kan
høste to og i noen tilfeller tre
avlinger i året, takket være det
tropiske klimaet kombinert med
helårsforsyningen av vann som
moderelven yter.
Flyr man over regionen i regntiden, ser man tydelig hvilken
rolle elvevannet spiller i arbeidet med å mate regionens raskt
voksende befolkning. Nepals
mange daler er omdannet til
en mosaikk av vann, der skyene speiler seg i risåkrene som
dekker alt av dyrkbar jord og
klatrer opp åssidene i terasser.
Lengre sør, i India, brer åkrene
seg utover, og dekker landskapet
som et smaragdfarget teppe fra
øst til vest, kun brutt av vanningskanaler som sprer moderelvens vann ut fra elveløpet. Dette

er virkelig regionens kornkammer, takket være det hellige vannet som holder åkrene fruktbare.
Skulle denne elven bli til en
sesongelv en dag i fremtiden –
full i regntiden, tom i tørre tider
– vil dette landskapet se svært
annerledes ut. Uten vannforsyningen året rundt, vil landbruket i Ganges-deltaet rammes
alvorlig.
Sesongene svikter

Dalli Danwar retter seg opp der
hun står til anklene i gjørme.
Hun puster dypt og nyter strekken. Å plante ris tar på ryggen,
men i dag gjelder det å arbeide
fort.
Ved breddene til Indrawatielven i Nepal, en sideelv til SaptKosi, og dermed også til Ganges,
står flere titalls rødkledde kvinner og jenter, hver og én bøyd
på samme måte og planter ris.
Noen synger, noen ler, men alle
jobber fokusert på dagens oppgave: Å fylle åkrene med risplanter og sikre mat nok til familien

utover høsten. Det lette regnet
virker oppfriskende på de hardt
arbeidene kvinnene. I bakgrunnen buldrer elven kraftfullt
forbi.
– Jorden her passer virkelig
godt til å dyrke ris. Så lenge vi
har elvevannet og litt gjødsel, så
har vi det bra. Vanligvis rekker
vi å plante og høste inn tre ganger i året, forteller Dilli Danwar
i det hun tar en kjapp pause fra
jobben.
Men i år blir det annerledes
for Danwar-familien. Monsunregnet, så viktig for landbrukskalenderen og som historisk sett
pleier å komme til samme tid
hvert år, ble kraftig forsinket i
år. Dette ødela familiens planteplan – planen de har holdt så
lenge de kan huske.
– Vi pleier å ha tid til å plante
mais når vi har høstet inn risen.
Men årets regn kom en måned
for sent, så vi måtte vente med
risplantingen. I fjor kom regnet
i begynnelsen av juni, men i år
kom den først i juli. Vi rekker

ikke å plante maisen etterpå.
For Dilli Danwar og hennes familie vil den forsinkede
monsunen få dramatiske konsekvenser – årets avlinger vil
bli redusert med en tredel fordi
familien går glipp av en hel plantesesong.
Og Danwar-familien er intet
unntak. I store deler av SørAsia led bønder under mangel
på vann og feilslåtte avlinger i
sommer, grunnet forsinket eller
svekket monsun.
Ifølge ekspertene er årets
’tørkemonsun’ med svært liten
sannsynlighet skapt av klimaendringene. Det skal være for
tidlig til at monsunen er blitt
påvirket av de små endringene
i klodens klima som allerede
er påvist. Men fortsetter temperaturene å øke, forutser FNs
klimapanel at Sør-Asia vil bli
preget av hyppigere ekstremvær,
som hetebølger og ekstreme
nedbørsmengder i fremtiden.
Familiene ved breddene til
Indrawatielven har bygget van-

ningskanaler for å føre elvevann
til åkrene nærmest elven. Likevel
er de fremdeles svært avhengig
av regnvannet, både til åkrene
som ligger for langt unna elven
til å kunne irrigeres, og for å
holde vannivået i elven oppe. I
år går Dilli Danwars familie en
matfattig vinter i møte grunnet
årets forsinkede monsunregn.
Ifølge Verdens Matvareprogram
står opptil 3,4 millioner nepalesere i fare for å sulte vinteren
2009-2010 av samme årsak. I
dag er elvene fremdeles fulle.
Et fremtidsscenario der monsunregnet er uberegnelig med
store variasjoner fra år til år,
samt at elvene tømmes for vann
i perioder uten regn, vil tvinge
elvedeltaets bønder til å legge
om såtidene sine betraktelig, og
mest sannsynlig tåle betydelige
reduksjoner i avlingene.
Konsekvensene av en slik
kraftig reduksjon i jordbruksproduksjonen
er
mange:
Redusert
matvaresikkerhet
og stigende matvarepriser,

synkende inntekter både for
bøndene og lokalsamfunn og
stigende sårbarhet for sykdommer, spesielt blant barn og eldre.
I et matvarepresset og sårbart
samfunn som dette scenarioet
forteller om, vil effektene av
ekstremvær som flom eller hetebølger ramme ekstra hardt.
For familiene langs Indrawatis bredder, er klimaendringenes
konsekvenser mangfoldige. Til
sammen utgjør de kanskje den
største trussel som området
noen gang har opplevd.
En moden gudinne

Den store moderelven Ganges
vider seg ut i det hun krysser
den nordindiske sletten. Iveren
og hastverket mot havet som
hun tidligere viste, er nå erstattet med et roligere tempo, mer
passende for en moden gudinne.
Ettersom elven snor seg gjennom
landet i store, late svingninger
og sprer godene sine over et stadig videre område, blir befolkningen tettere og mer avhengig
FOLKEVETT nr. 5 • 2009
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Klimafakta
FNs klimapanel kom med sin fjerde globale klimarapport i 2007. Den
konkluderer blant annet med at ...

av henne som drikkevannskilde,
vaskeri, transportmiddel og
søppelkasse. Forurensingen av
Ganges begynner allerede ved
kildene, høyt oppe i Himalaya,
men det er først når elven når
frem til de store nordindiske
byene at den må ta imot virkelig
store mengder kjemiske avfallsstoffer, søppel, avføring, lik og
kremasjonsrester. En måling i
2008 viste at Ganges inneholder
60 000 koliforme bakterier per
100ml i det hun forlater byen
Varanassi – opptil 120 ganger
høyere enn maksgrensen på 500
per 100ml som er satt av Verdens
helseorganisasjonen (WHO) for
badevann. Skulle vannivåene
i Ganges synke uten at denne
dødelige forurensingen bremses,
vil konsentrasjonen av forurensning i elven øke, og helsetilstanden til en allerede vannstresset
befolkning ytterligere forverres.
I dag er Bangladesh kjent
som et vannrikt land, og landets
kapasitet for å ta imot vann forbløffende stor. Landet ligger der
de tre mektige elvene Ganges og
Brahmaputra og Meghna, og 85
prosent av vannet når Bangladesh mellom juni og oktober.
Det er da Bangladesh gjøres om
til en vannverden av sjeldne proporsjoner.
Med over 60 prosent av arealet lavere enn 6 meter over havet,
er flom en naturlig del av værkalenderen i Bangladesh, og i en
normal regntid er omtrent 20 –
30 prosent av landet oversvømt.
Den årlige flommen er en
gave til det tettbefolkede landet
ved Bengalbukta, og dette knyttes til elvenes opphav høyt oppe
på verdens tak. De mineralrike
sedimentene fra regntidens jordskred i høyfjellet, legger seg til ro
i lavlandet, der elvens tempo er
roligere. Flommen etterlater seg
et tykt lag næringsrikt slam når
vannet trekker seg tilbake. Det
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... klodens klima blir varmere.
... oppvarmingen er med over
90 prosent sannsynlighet menneskeskapt.
... den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med
0,74 grader celsius i løpet av
de siste 100 år.
... 11 av de 12 varmeste årene
noen gang er registrert i perioden 1995 – 2006.

... gjennomsnittstemperaturene i polområdene har økt
nesten dobbelt så raskt som
den globale gjennomsnittstemperaturen de siste 100
årene.
... havet absorberer veldig mye
av varmen, og havtemperaturene stiger helt ned til 3000
meters dybde.
... isbreer i fjellområder og

snømengder reduseres på
begge halvkuler.
... issmelting på Grønland og
i Antarktis har med over 90
prosent sannsynlighet bidratt
til havstigning.
... havet steg med 1,8 millimeter i året i perioden 19612003. De siste ti av disse årene
steg havet med 3,1 millimeter
i året.

14.

Fakta

Isbreer på retur
Et utvalg av isbreer i
full retur i Himalaya.
13.

En vannverden

12.

bidrar til å gjøre jordbruksjorda
i Bangladesh til en av regionens
mest fruktbare.
Store mengder sedimenter er
i stand til å påvirke ethvert landskap, og Bangladesh sin geografi
er i stadig endring takket være
den evige tilførselen av elvesedimentene som fraktes ned fra
Himalaya.
– Sett ovenfra ser Bangladesh
sine største elver ut som hårlokker. De ulike kanalene skapes
over tid av avleiring og erosjon.
Øyer bygges opp, andre forsvinner. Elvebredder kollapser
og nytt land bygges i og langs

elvene, forklarer Atiq Rahman,
miljøekspert og deltaker i FNs
klimapanel fra sitt kontor ved
Bangladesh Centre for Advanced Studies, som han også leder,
i hovedstaden Dhaka.
– Øyene kaller vi for chars.
Og siden de er skapt av avleiringer, pleier jorden å være ganske
fruktbar. Folk tar i bruk slike
sandøyer, de flytter ut og dyrker
jorden der. Men det er denne
befolkningen som er blant den
mest utsatte for klimaendringenes konsekvenser, fortsetter
Rahman.

12. I et normalår oversvømmes mellom
20 og 30 prosent av Bangladesh.
13. Sheikh Ismail og familien hans sitter
på øya Ghoramara. Elven Ganges vil trolig
drukne øya med 5000 beboere innen de
neste 10 årene. (Foto: R euters)
14. En båtmann setter kurs mot elvebredden i det kraftig regn skyller over Dhaka.
Elvene er blodårene til dette lavtliggende
landet ved Bengal-bukta. (Foto: L aurie
M acGregor)

15. Samme år som elven tok grønnsaksåkeren, uteble også regnet og juteavlingen
ble ødelagt. For å overleve vinteren blir
Nurul Islam Mondal nødt til å ta opp et
lån. (Foto: L aurie M acGregor)

Verden er blå. Den skyfrie himmelen gjenspeiles av vannet som
strekker seg fra horisont til horisont. Å seile ned den mektige
Brahmaputra-elven i sentral-Bangladesh er som å være på åpent
hav, helt alene i verden – slettes
ikke midt i verdens tettest befolkede land. Solens hete skaper
illusjoner av øyer som flimrer på
netthinnen og forsvinner. Men av
og til forsvinner de ikke, for her
ute finnes det også bebodd land,
og en befolkning på opptil fem
millioner av Bangladesh sine fattigste og mest utsatte innbyggere.
Nurul Islam Mondal står i
skyggen av et papayatre og passer
på at kua får i seg nok gress. Det
blir stadig vanskeligere å finne fôr
til husdyrene, men kua får alltid
første prioritet. Hun er ung og
sterk og tas godt vare på, selv om
de andre husdyrene må dø.
– Det er kjempevanskelig i
år. Det burde allerede ha begynt
å regne, men det kommer bare
ikke. Det har aldri vært sånn før,
og det skaper store problemer for
oss, forteller Mondal, svettdråper
synlige på pannen.
Bestefaren på sandøya utenfor byen Sirajgonj har mye å
være glad for. Familien er tallrik,
moren på 106 er fremdeles frisk,
og de er langt fra de fattigste i
landsbyen. De dyrker grønnsaker:
Reddik, kål, blomkål og okra. De
planter jute og har noen få hus-

15.

dyr. Sammenlignet med resten
av landsbyen, har de det bra.
Livet er likevel hardt for Mondal-familien. Halvparten av øya
deres kollapset i elven for noen
uker siden, og tok med seg familiens grønnsaksåker. Her ute kan
elvens skapende makt snu seg til
noe ødeleggende på et øyeblikk;
jordet én gang skapt av elven kan
også plutselig skylles bort i charlandet i Bangladesh.
– Slik er livet her ute. Det var
et stort tap. Høyskolen forsvant.
Ungdommene som studerte der
må nå finne seg et nytt sted å
studere. Bankene ble borte, samt
markedet der vi pleide å selge
grønnsakene våre. Hus og åkre
også: Alt bare falt i elven og forsvant, forteller bestefaren.
Befolkningen som lever på
sandøyer som denne, eier stort
sett ikke jord, og er fattige – folk
som ikke har noe annet sted å
dra. Innbyggerne her er vant til
forbigående tilstander: Jordet
de bor på skapes og ødelegges
av elven som omringer dem. Alle
blir tvunget til å flytte sine hus
og eiendeler flere ganger i løpet
av sitt liv. Mange må gjøre dette
så ofte som annethvert år for å
unngå å bli tatt av den evige erosjonen. Nurul Islam Mondal har
flyttet ni ganger på 62 år og synes
det er nokså bra jobbet.
Øybeboerne klarer å leve med
tilstandene slik de er i dag. Det er
vanskelig, men de får det til. Pro-

blemet er at livet er i ferd med å bli
enda tøffere på grunn av regnet
som uteblir.
– Jeg lånte penger for å plante
jute i år. Og tiden er nå kommet
for å høste det inn. Men vi kan
ikke, fordi jute må legges i vann
og råtne i ti dager før vi kan bruke
eller selge den videre. Og siden det
ikke regner, har vi ikke vann til
råtneprosessen. Så juten står der i
åkeren, noe som fører til at vi ikke
får plantet noe annet, forklarer
Mondal.
Regner det ikke i løpet av de
nærmeste dagene vil bestefaren måtte høste inn juten sin
og bruke det som brensel. Slik
vil han miste både pengene han
lånte, samt inntektene han skulle
tjent på å selge juten på markedet.
At dette skjer samme år som han
mistet grønnsakene sine er krise
for familieøkonomien.
– For å overleve vinteren blir
jeg nødt til å ta opp et ytterligere
lån, sier Mondal.
I likhet med risbøndene lengre
nord rammes Mondal av at regnet
er forsinket i år. Forutsigbarheten
av årets plantekalender er borte;
nåtidige og fremtidige avlinger
svikter og ødelegges av at klimaet
ikke lenger kan stoles på. I fremtiden kan hvert år bli som dette om
ikke klodens oppvarming bremses. Mondal ser for seg hvordan
en slik fremtid vil være på sandøyene i Bangladesh:
– Om hvert år skulle være

I Nepal:
•Imjabreen trekker seg
tilbake med opptil 70 meter
i året. Smeltingen fører til at
bresjøen Imja Tsho vokser
og truer med å briste.
•Tradkardingbreen, som er
kilde til Nepals største bresjøe, Tsho Rolpa, går tilbake
med over 20 meter i året.
Innsjøen, som ikke fantes
på 1950-tallet, er i dag 3,5
kilometer lang.

I Bhutan:
•Luggyebreen smeltet 160
meter i året i perioden
1988-1993. Bresjøen Luggye
Tsho vokser.
• Raphstrengbreen minket
med 35 meter i året i perioden 1984-1998 og med
60 meter i året i perioden
1988-1993.

I Kina:
•Yehelongbreen, som er
kilde til Huang He (Den gule
flod), minket med 1950 meter i perioden 1966-2000.
•Yuzhufengbreen, som er
kilde til Yangtze-elven, har
trukket seg 1500 meter
tilbake siden 1971 (43 meter
i året).
•Gangjiaqubabreen, som
også er kilde til Yangtzeelven, ble redusert med
750 meter mellom 1990 og
2004 (57 meter i året).

k

(Kilde: ICIMOD, Greenpeace)

FOLKEVETT nr. 5 • 2009

21

tema moderelvens død

Green World

Økologisk dyrket og Fairtrade-merket

17.
16. En indisk bonde frakter vannmeloner
over Ganges i Allahabad. (Foto: Jitendra
Prakash / Reuters)
17. En kvinner ber til gudene etter et bad
i Ganges under høytiden “Dashahara or
Ganga Dussehra», en festival som markerer Gangas nedkomst til jorden. (Foto:
Jayanta Shaw / Reuters)

Shree Janardan Gautam,
prest Baraha Chhetra

16.

slik, ville vi måtte se oss om etter
andre muligheter, som å bruke
grunnvann i stedet for regnvann.
Men til det trenger man å kjøpe
en pumpe og bensin, og de fleste
familier her har ikke råd til slikt.
Så de fattige ville måtte kjøpe
vann fra de som har råd til en
pumpe. De rike ville blitt rikere,
de fattige fattigere, forklarer
Mondal, ettertenksomt.
Klimaendringenes konsekvenser teller flere enn bare ustabil
nedbør for øybefolkningen på
Brahmaputra. I den stekende
solen ved elvens sandbredder
kjennes isbreene i Himalaya
veldig langt unna, men issmeltingen i høyfjellet påvirker også
denne befolkningen på måter
som kan bli svært ødeleggende.
Smelter isbreene, vil vannivåene
på kort sikt øke i elver forsynt av
smeltevann. Økende vannmengder betyr at elven makter å bære
med seg mer sediment, selve byggeklossen for Bangladesh sine
elveøyer. Mer sediment betyr mer
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Vannet er grunnleggende i hinduismen og det er vårt
ansvar for å beskytte denne elven.
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avleiring, men også mer erosjon.
Øyene i Brahmaputra vil dermed
skapes - og ødelegges - hyppigere
enn før, og befolkningen vil bli
tvunget på flyttefot enda oftere
enn i dag. Åkre og avlinger vil
forsvinne i elven oftere, og livet
vil bli enda tøffere – og dyrere for Bangladesh sine aller fattigste.
– Så lenge isen fortsetter å
smelte vil livet se omtrent slik
ut for øybeboerne de neste førti
årene. Men etter det, om isen blir
helt borte, vil vannknappheten
ramme. Da kommer elven til
å stoppe opp. Og elven er selve
livet for disse menneskene. Elven
er som blodårene deres, elven er
uløselig knyttet til alt de gjør. Om
elven skulle forsvinne, vil disse
menneskene bli tvunget på flukt,
forklarer Dr. Atiq Rahman fra sitt
kontor i hovedstaden Dhaka.
På flukt

Flukt er kanskje ordet som skaper mest frykt i Vesten når det
gjelder klimaendringenes konse-

kvenser i Sør-Asia. I lavtliggende
Bangladesh alene forventes det at
35 millioner mennesker vil miste
hjemmene sine innen 2050 om
havet stiger med én meter, slik
FNs klimapanel forutser. For
disse blir flukt tvingende nødvendig, men dette er kun toppen av
isfjellet. Truslene som regionen,
og særlig Bangladesh, står overfor
er omfattende: Havet stiger og
saltvann når lengre inn i landet,
slik at mer av jorda blir ufruktbar. De store syklonene kommer
oftere og rammer hardere enn
før. Flommene øker i frekvens
og varighet. Nedbørsmønsteret
blir stadig mer uforutsigbart.
Tørke blir mer utbredt i utsatte
eller vannknappe områder på
kort sikt, mens det på lang sikt
kan bli normen i deler av året.
Sykdommer som diaré, malaria,
denguefeber og japansk encefalitt
sprer seg raskere og dekker større
områder enn tidligere.
Dette sammensatte trusselbildet er allerede i ferd med å

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

vanskeliggjøre livet til millioner
av mennesker som bor i Sør-Asia,
og om ikke klodens oppvarming
bremses vil situasjonen unektelig
forverres. De som bor nedstrøms
fra Himalayas vannforsyning
setter sin lit til elvenes konstante
tilførsel av ferskvann når regnet
uteblir eller grunnvannet er salt.
Elvene er en kilde til liv, håp og
tro for innbyggerne som i dag går
en ukjent fremtid i møte. Om så
lite som 25 år kan også denne livslinjen bli borte, og da vil kloden
rammes av en ny flom: En flom
av mennesker. En sjettedel av verdens befolkning ser nå til klimaforhandlerne i København. Om
moderelvene blir borte, vil alle på
kloden føle konsekvensene.
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

03.

Grønn mat

03.

Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood.com

02. Fire av skoene som var med i undersøkelsen. (Foto: M ikael K årelind /Naturskyddsföreningen)

Seal the deal

Miljøgiftige plastsko

Generalsekretær Ban Ki-moon og FN inviterer deg til å legge press på verdens politiske
ledere. På nettstedet www.sealthedeal2009.
org kan du sende en oppfordring til lederne
om å jobbe fram en rettferdig og amisiøs
avtale. Når du skriver under kan du legge
ved et bilde av deg selv som blir brukt i en
stor fotomontasje som forestiller planeten.
Til nå har 319.472 signert oppropet.

01 .

Libero lanserer
svanemerkede bleier
Coop og Rema 1000 selger svanemerkete bleier i butikkkjedenes egne
vareserier. I løpet av oktober vil også
svanemerkede bleier fra Libero være
på plass i butikkene - men foreløpig
bare i de aller minste størrelsene.
For svanemerkede bleier skal det
dokumenteres et lavt CO2 -utslipp
eller at mer enn 50 prosent av bleien
er laget av fornybare råvarer. Papirfibrene er fra bærekraftig skogbruk
og hvis bleiene inneholder bomull, så
skal den være økologisk dyrket og fri
for plantevernmidler. Svanemerkete
bleier er også skånsomme mot barnet
ved at kjemikaliene som benyttes
i produksjonen må tilfredsstille
strenge helse- og miljøkrav, melder
Miljømerking.
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Plastsko og -sandaler inneholder miljøgifter som kan
skade forplantningsevnen, gi fosterskader og allergier,
viser en undersøkelse fra Naturskyddsföreningen.
Både Björn Borg, Eurosko og Skopunkten har trukket
tilbake sko etter at resultatene ble kjent.
Det ble funnet ftalater og tungmetaller i 27
forskjellige plastsko fra butikker i Sverige og
flere andre land. Alle skoene inneholdt miljøfarlige stoffer. Det ble funnet reproduksjonsskadelige stoffer i 17 av i alt 27 par sko.
Det ble også funnet helse- og miljøskadelige
tungmetaller som kadmium, kvikksølv, krom
og bly i skoene.
– Produktene inneholder kjemikalier
som kan være problematiske for vår kropp.
Enkelte av skoene inneholdt også uvanlig
høye nivåer av tungmetaller, sier Frida Hög i
Naturskyddsföreningen til Etiskforbruk.no.
k
Bjørn Borg slippers fra EuroSko inneholdt

ftalatene DBP och DEHP, samt tungmetaller.

k
Plastic fra Skopunkten inneholdt ftalatene

DBP och DEHP, samt tungmetaller.
k
Children‘s slipper fra Din sko inneholdt
tungmetaller som krom, kobber, mangan,
nikkel og bly.
k
Crocs Cayman fra Team Sportia inneholdt
spor av kadmium.
Hva kan du gjøre?
k
Spør etter PVC-frie sko (ftalater brukes i

PVC plast).
k
Velg kvalitet og en tidløs stil slik at du kan

beholde skoene lenge, og ikke behøver å
kjøpe nye så ofte.
k
Spør etter sko med miljømerket EU-blomsten.

04.

04. Prius ble landets mest solgte bil i september. (Foto:

Foto: L illian Jonassen

03. Bilder av de som undertegner oppropet til FN blir
brukt til en fotomontasje.

Kits turkake

Toyota)

Miljøbil på salgstoppen
Den nye hybridbilen fra Toyota var i september Norges mest populære nye bil, godt
foran bestselgeren VW Golf. Toyota lanserte
tredje generasjon av modellen Prius i høst.
Rekordsalget av hybridbilen bidrar til å
senke det totale CO2 -utslippet i den norske
bilparken. Gjennomsnittlig CO2 -utslipp for
alle nye personbiler registrert i september er
145 gram per kilometer - mot 157 gram i
samme måned i fjor, melder NRK Nyheter.

1.25 dl Havregryn (Store)
1.25 dl Muesli (Gjerne Rapunzel – 2 kg fra
Helios.)
1.25 dl Nøtter og frø (Hasselnøtter, mandler,
gresskarkjerner og sesamfrø med mer.)
2.5 dl Tørket frukt (Fiken, rosiner, tranebær,
aprikos, dadler, svisker med mer.)
0.75 dl Råsukker
1 ss Honning (Valgfritt)
½ ts Kanel
½ ts Muskattnøtt
3.75 dl soja-, ris- eller havremelk.

Bløttlegg ingrediensene i melken i minst 2
timer eller over natten.
3.75 dl mel (Gjerne spelt)
3 ts bakepulver
1 moset banan
Tilsett mel, bakepulver og banan i de bløtlagte ingrediensene. Rør godt, og ha alt i
en passende brødform. Skal stekes i ovn i
45-50 minutter på 160 grader.
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Krig og urfolk

I Colombia:
Tove Silveira Wennergren

Krigen mot urfolkene

01. 12.000 urfolk demonstrerte i Bogotas
gater i november i fjor for å be president
Alvaro Uribe om å beskytte dem mot
overgrep og om å holde dem utenfor den
væpnede konflikten i landet. Uribe nektet
å prate med dem og hevdet FARC hadde
infiltrert dem. (Foto: John Vizcaino / R euters)
02. Embera-folket møter overgrep og
vold fra både den colombianske hæren og
FARC-geriljaen.
(Foto: A lberto L owe / R euters)

01.

Urfolk i Colombia sitter på en tikkende bombe. De grunnlovfestede landområdene
deres har landets viktigste naturressurser og er strategisk viktige i den væpnede
konflikten mellom regjeringshæren, geriljaen, paramilitære og organisert
kriminelle. Folkemordet på landets urfolk er i full gang.
En målbestemt gruppe indianere tar seg sakte men sikkert
gjennom den tette jungelen i
Nariño. De rydder vei med machetene sine. Å stoppe for å tenne
bål og få seg noe å spise er vanskelig. Denne delen av jungelen
har minefelter og flere væpnede
grupper opererer i området. Elver
med høy vannføring blir krysset
på flåter de lager ved elvebredden.
Til tross for utfordringene på reisen gjennom jungelen slutter flere
indianere seg til marsjen ettersom bosetninger og jungellandsbyer krysses. Snart er de over
hundre. De er en «Minga». En
protestmarsj av opprørte urfolk
og sympatisører. «Minga» betyr
en felles oppgave eller anstrengelse. De er på vei til Tortugaña
der 17 awàer ble tatt til fange av
FARC-geriljaen (Colombias revolusjonære væpnede styrker), ført
bort og drept fjerde februar i år.
Ifølge geriljaen var de angivere.
Samtidig tvangsdeporterte FARC
400 awà fra hjemmene deres.
Massedrap

02.
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Etter ti dager når mingaen Tortugaña, som nå er dominert

av styrker fra den Colombianske hæren. De er der ikke for
å beskytte urfolkene og deres
grunnlovfestede rett til landområdet. Senest i august i år
ble 12 awà drept av regjeringssoldater. Ifølge hæren var de
FARC-angivere.
Den ti dager lange marsjen
var en måte å vise støtte til de
mest utsatte urfolklandsbyene,
undersøke omstendighetene
ved massedrapene. Ikke minst
ønsker mingaen å slå fast Awàfolkets rett til å være nøytrale
i den væpnede konflikten som
raser i landet, retten til selvbestemmelse, retten til liv og
menneskelig verdighet. Det er
bare rundt 15.000 awàer igjen i
Colombia og de siste seks årene
har 1300 av dem blitt drept,
ifølge urfolksorganisasjonen
ONIC (Organizacion nacional
de indigenas de Colombia).
– I ly av fagre ord om «utvikling» og «sikkerhet» har utryddingen, folkemordene og
overgrepene mot våre folks rettigheter blitt gjennomført og
rettferdiggjort, hevder Luis Evelis Andrade, som leder av ONIC.

Militarisering

Urfolkene i Colombia og deres
organisasjoner har tatt avstand
fra de ulike stridende partene i
den 45 år lange væpnede konflikten i landet. I tilfellet med
Tortugaña mener ONIC at det
militære nærværet i regionen
har eskalert konflikten og ført
til massedrapene på urfolk.
– Stater og regjeringer har
svart på urfolkenes mobilisering for å forsvare moder jord på
fredelig vis med å kriminalisere
organisasjonene og deres måte å
protestere på, sa den peruianske
urfolklederen Miguel Palacin
Quishpe, da de andiske urfolkenes samlingsorganisasjon CAOI
(Coordinadora Andina de organizaciones indigenas) møtte
den Inter-amerikanske kommisjonen for menneskerettigheter
i mars i år.
– Myndighetenes mål er å
undergrave organisasjonene
våre gjennom å forfølge ledere
og bryte de spirituelle og kulturelle båndene vi har til våre
territorier og hellige steder, slo
Quishpe fast.
Advokaten Ana Manuela

Ochoa, som representerer ONIC,
viste til at den væpnede konflikten i Colombia har ført til økt
fattigdom og forsterket strukturell diskriminering.
– Staten klarer ikke å beskytte
våre grunnleggende rettigheter.
Dette er grunnlaget for det folkemordet som pågår på urfolk
i Colombia, sa Ochoa til kommisjonen.
Urfolk mest utsatt

Den væpnede konflikten i
Colombia rammer sivilbefolkningen hardt, men urfolkene
er en av de mest utsatte gruppene. Konstitusjonsdomstolen
i Colombia har ved flere anledninger slått fast at det pågår et
folkemord i landet. Urfolkene i
Colombia utgjør rundt en million av landets befolkning på 46
millioner, og i mange tilfeller er
de under press fra tre parter i
konflikten.
Urfolkene rammes av overgrep fra gerilja, paramilitære
og regjeringshæren. President
Alvaro Uribe, som i år har sittet
ved makten i sju år, har vunnet
to valg på rad, mye på grunn av
FOLKEVETT nr. 5 • 2009
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SPIRITUELLE

DVDFILMER

03. Baltzar Mecha Forastero er lærer
og en av lederne i urfolkorganisasjonen
Orewa som representerer urfolkene
Embera, Wounaan og Tule.

ALLE FILMENE HAR
NORSK TEKST!

En reise fra the Big Bang
og hele veien opp til nåtiden
hvor en ny verden fødes.
Vakkert illustrert og
169,- intellektuelt engasjerende.

(Foto: Willian Silveir a)

04. Colombianske soldater i Uribe i
provinsen Meta. Området var tidligere
kontrollert av FARC. Militariseringen har
gjort livene til mange urfolk mer usikre og
sårbare for overgrep.

Fra å være opptatt
av ytre mål skifter
fokuset til å være
noe for andre og
bidra til det felles
2xDVD
beste.
249,-

(Foto: John Vizcaino / R euters)

03.

04.

220,-

En storslått og
usedvanlig film,
som tar deg med
på en reise ut av
mentalverdenen
og inn i nået.

Basert på en sann
historie! Når alt ser ut
til å gå rett til dundas,
vender Neale Donald
Walsch seg mot Gud
for å få råd.
99,- Og Gud svarer...

220,-

Vitenskapsfolk, psykologer og forskere
deler av deres viten,
erfaringer og innsikter
om hvordan skape
en god helse.













BESTILL I VÅR NETTBUTIKK

På flukt

Flere FN-institusjoner som arbeider i Colombia har vist stor uro
over tvangsflyttingene som følger konflikten. I februar og mars
i år har rundt 3000 fra urfolket
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Embera i provinsen Chocó blitt
tvunget til å forlate sine landsbyer av ulike væpnede grupper.
Meldinger om overgrep
og seksuell vold må undersøkes, mener flyktningorganet
UNHCR. I en pressemelding
slår de fast at urfolkene er under
konstant press fra væpnede
grupper og at 27 folkegrupper
risikerer å bli helt utryddet.
I provinsen Chocó er fem prosent av befolkningen urfolk. På

“

har de spesielt sterke røtter til
landet der forfedre har bodd
gjennom generasjoner.
Utrydding av urfolk

Orewa er organisasjonen som
ivaretar interessene til urfolkene Embera, Wounaan og Tule
i Chocó. Organisasjonen holder
til i det lille tettstedet Quibdó,
men medlemmene deres bor
dypt inn i jungelen en lang elvereise med kano unna.

Vi gjenopplever det som hendte for 500
år siden. Ikke på samme måte, men med
samme mål om å utrydde urfolkene.
Baltzar Mecha Forastero, leder i indianerorganisasjonen Orewa.

FNs indeks for utvikling og livskvalitet ligger provinsen under
nivåene til flere afrikanske land
og provinsen er på vei ytterligere
ned på listen.
Strømmen av interne flyktninger setter provinsen under
hardt press. Ofte rammes urfolkene hardest, fordi de har vanskeligere for å tilpasse seg livet i
flukt. I likhet med andre urfolk

Urfolkorganisasjonen har
blitt anklaget for å støtte ulike
parter i konflikten, men sier selv
de er uavhengige. Det er likevel
vanskelig å klare seg uten noen
allianser i konflikten. Både trusler og tilbud kommer fra flere
sider av den brutale krigen. Spesielt er det urfolksledere og lærere
som enten trues eller drepes.
– Regjeringen sørger for at

konflikten sprer seg til våre
territorier. Myndighetene må
respektere vårt selvstyre og
våre beslutninger. Vi vil ikke ha
krig, sier Omar Chiripuo, en av
lederne i Orewa.
Det er ettermiddag og i Orewas varme lokaler i Quibdó
pågår en rekke aktiviteter. Orewa
forsøker på forkjellige måter å få
økt støtte og tilslutning. Blant
annet arbeider de for å gjøre regionen selvforsynt med mat. Hvis
de kan overleve på det de dyrker
selv er de ikke utsatt for militære
blokader. I deler av jungelen dør
befolkningen av underernæring
på grunn av at de stridende partene hindrer transport av mat.
– Vi gjenopplever det som
hendte for 500 år siden. Ikke på
samme måte, men med samme
mål om å utrydde urfolkene, sier
Baltzar Mecha Forastero, lærer
og en av lederne i Orewa.
Lederene for urfolksbevegelsen mener at president Uribe
undergraver grunnloven med
nye lovforslag som legger til
rette for utnytting av naturressursene på urfolkenes land.
Blant annet undergraver lover
om skogbruk og store damprosjekter urfolkenes grunnlovfestede rett til selvbestemmelse på
eget territorium.

www.ildsjelen.no
ELLER RING 37060044
Vi har mange flere filmer
og bøker tilsalgs i vår
295,nettbutikk!

Årsabonnement

Levelønn i sør!
Vår kampanje ”Levelønn
i sør” skal påvirke
bedrifter til å stille krav
til sine produsenter.
Støtter du kampanjen,
bidrar du til at fattige
mennesker får en bedre
hverdag.
Benytt kontonummer
1602 58 50800 *.

* Støtte fra kr 500 til 12.000 gir skattereduksjon. Vi må da ha ditt personnummer. Ta kontakt med Erling på erling@framtiden.no, eller tlf. 22 03 31 99.

økonomiaksjon.indd 1
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Foto: Kristin Fagerlid

sin «demokratiske sikkerhetspolitikk». Politikken har betydd
større sikkerhet for folk i de
større byene og langs hovedveiene i landet. Han fører en hard
linje mot FARC og har vunnet
flere militære seire den siste
tiden. Uribe har også gjennomført en demobiliseringspolitikk
som avvæpnet over 32.000 paramilitære.
Nasjonale og internasjonale
menneskerettorganisasjoner har
kritisert både demobiliseringspolitikken og den demokratiske
sikkerhetspolitikken til Uribe.
På mange steder har demobiliseringen forandret maktstrukturer som igjen har ført til større
usikkerhet og gjort befolkningen mer utsatte. Blant annet
har nye kriminelle grupper blitt
dannet og har overtatt posisjonen som paramilitære grupper
tidligere hadde. Urfolkslederne
kaller demobiliseringen for «teater» og «en løgn», og sier at politikken fører til en legalisering og
aksept av paramilitære krefter
og en omfattende straffefrihet.

20.05.2009 12:57:57
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Norwatch
01.

tekst Pia A. Gaarder
Norwatch

Sagas rustne
oljeeventyr
Et monument over norsk feilslått utviklingspolitikk står utenfor Benins kyst.
Saga Petroleums gamle oljeanlegg på Seme-feltet i Benin ruster i stykker. Prosjektet
skulle bringe velstand til det fattige vestafrikanske landet, penger og erfaring til
Saga, samt oppdrag til norsk leverandørindustri. Det siste var mest vellykket.
02.

Fakta
Benin

Hovedstad k Porto-Novo
Areal k 111.622 km2
Befolkning k 8,8 millioner
Gjennomsnittsalder k 59
Andel under fattigdomsgrensen k 37,4 %
Styreform k Republikk
President k Thomas YAYI Boni
Offisielle språk k fransk. Fon og yoruba
Naturressurser k Mindre offshore oljeforekomster, tømmer, kalkstein, marmor
Kilde: Wikipedia, CIAs World Factbook, snl.no
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– Installasjonene på Seme-feltet
er i en tilstand av fremskreden
oppløsning, og olje lekker ut i
havet, skrev Benin til det norske
utenriksdepartementet i april.
Benin ba innstendig Norge om
å bistå økonomisk og teknisk til
en opprydning. Borehullene skal
ikke være forsvarlig stengt. Installasjonene som sees med det blotte
øye fra land, risikerer å bli en miljøkatastrofe i et av verdens mest
fiskerike hav.
Etter at først Norwatch og
deretter Dagens Næringsliv og
Aftenposten skrev om saken i
sommer, har Utenriksdepartementet langsomt begynt å åpne
øynene og pengepungen. UD
har nå bedt NORAD gjennom
Olje for Utvikling-programmet å
foreta en studie av de miljømessige problemene som oljeinstallasjonene på Seme-feltet utgjør.
UD understreker imidlertid
at Norge ikke har noen juridiske
forpliktelser overfor Benin, og
at bakgrunnen for hjelpen er at

Norge både er et oljeproduserende og miljøbevisst land med
et engasjement i oljesektoren i
Vest-Afrika.
Gamle synder

Men mang en byråkrat har nok
klødd seg i hodet. Seme-feltet er
en tilbakevendende nøtt for norsk
utviklingshjelp. Med bistand fra
Norge og Verdensbanken skulle det
fattige afrikanske landet på 80-tallet bli rik gjennom utvinning av
oljeressurser. Det norske selskapet
Saga Petroleum (senere kjøpt opp
av Norsk Hydro) bygget ut Benins
eneste oljefelt, og drev Seme-feltet
på vegne av Benins myndigheter.
De fem riggene som i dag står og
ruster, ble produsert i Norge av
Kværner og finansiert gjennom lån
som Benin tok opp i Norge.
Den gang ble Saga Petroleum
hyllet som en pioner som skulle
lære den vestafrikanske republikken å utvikle sine oljeressurser. 85 prosent av investeringene
på rundt 900 millioner kroner

ble finansiert gjennom norske
eksportkreditter. Norske bedrifter skal ha levert varer og tjenester
for rundt 700 millioner kroner,
og Stord Verft, Kværner og Wilh.
Wilhelmsen sto sentralt i utbyggingen.
Mye tyder på at Benin fikk
en svært dårlig avtale med Saga.
Benin fikk disponere en minimal
del av oljeinntektene fra Semefeltet. Ifølge avtalen skulle mesteparten settes inn på en konto i Bergen
Bank i Oslo til en gradvis nedbetaling av avdrag og lån. Operatøren,
utbyggere og lånetakere – alle i
Norge – hadde dermed garantert
seg selv maksimalt.
Mye gikk galt. Etter noen få
års drift ble Saga i 1985 kastet
ut av landet av den marxistiske
regjeringen. Kontrakten ble overført til et nyetablert sveitsiskbasert selskap, Pan Ocean. De lovet
mye større produksjon og større
utbytte til Benin, men klarte ikke
å oppfylle løftene.
Etter kort tid var også dette

selskapet ute av landet. Saga ble
bedt om å komme tilbake, men sa
nei. Benin drev feltet videre frem
til 1988. Hele satsingen ble en stor
skuffelse og i 1998 ble feltet stengt.
Benin satt igjen med en stor gjeld
og en tikkende miljøbombe.
Lekker olje

– Saga Petroleum fikk tidlig problemer. De fikk mye vann i oljen
og det var lite trykk i reservoarene.
Feltet produserte dermed aldri så
mye som estimatet skulle tilsi.
Produksjonen var liten, omkostningene og renten var høy, mens
oljeprisen holdt seg på et lavt nivå.
Benin satt igjen med bare tre prosent av utbyttet, sier oljeingeniør
Ingolf Andersen til Norwatch.
Andersen har erfaring fra
oljebransjen, og er prosjektkoordinator for den lille frivillige
organisasjonen Action Impact i
Benin. Han har lenge arbeidet for
å mobilisere hjelp til å rydde opp
i Seme-feltet og har et offisielt
mandat fra Benins oljeminister.

Oppdraget utføres uten vederlag.
I mars tok Andersen seg ut til
installasjonene på en supply-båt,
og fikk dokumentert tilstanden
til de rustne riggene. Et undervannskamera viste hvordan
klumper av olje lekket ut i havet.
Både til havs og på land forfaller
rigger, tanker og annet utstyr.

med skipseksportkampanjen på
70-tallet da man for å redde norsk
verftsindustri eksporterte skip til
utviklingsland.
For ni år siden ble det også satt
fokus på de store miljøfarene ved
det nedstengte anlegget, men
ingenting er i mellomtiden blitt
gjort.

Slettet gjeld

Strutsepolitikk

På begynnelsen av 2000-tallet slettet Norge en gjeld på 246 millioner
kroner som Benin hadde opprettet for å finansiere utbyggingen av
Seme-feltet. I den forbindelse kom
tidligere utviklingsminister Hilde
Frafjord Johnson med krasse uttalelser til NTB:
– Dette er en skamplett for
oss. Det er urettferdig at de skal
betale renter og renters rente på
en gjeld vi har bidratt til å skape.
Fra norsk side var det en sterk
egeninteresse i dette. Det vi gjør
nå er å rette opp en urett.
Frafjord Johnson sammenlignet det som skjedde i Benin

I dag sliter Benin fortsatt med
konsekvensene av den feilslåtte
oljesatsingen. Selv om flere aktører har vært inne og drevet feltet
siden oppstarten, har Norge et
stort moralsk ansvar til å rydde
opp:
– Norge har en strutsepolitikk
overfor Seme-feltet. Det dreier
seg om en verkebyll i Norges portefølje som kan skade Norges
omdømme. Dersom vi går inn og
ønsker å profilere Norge som en
av klassens beste på miljø og oljepolitikk i denne regionen, så kan
vi ikke fortsette å gjemme skjellettene i skapet. Vi må få dem ut

01. Sagas oljeinstallasjoner står og
ruster utenfor kysten til det vestafrikanske landet Benin. Under overflaten
finnes det en rekke borehull som ikke
er blitt lukket skikkelig. Trykket øker
og det kan ende med en miljøkatastrofe.
(Foto: I ngolf A ndersen)

02. Fisket er rikt utenfor Benins kyst.
Nå trues disse fiskernes næringsgrunnlag av et gammelt norsk oljeprosjekt.
(Foto: I ngolf A ndersen)

og jobbe med dem, sa Andersen
til Norwatch i juni.
Og han har fått rett.
Det norske utenriksdepartementet har innsett at Norge ikke
kan gå rundt i verden og være
verdensmester på miljø og oljeutvikling med Seme-feltet gjemt
i skapet.
For skulle Seme-feltet bli en
miljøkatastrofe, kunne det lett
utvikle seg til å bli en katastrofe
også for Norges omdømme internasjonalt.
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Replikk
Innhold:
Økologisk uraffinert
sheasmør (fairtrade
sheabutter),
kaldpresset økologisk
vegetabilsk olje av
oliven og naturlig
e-vitamin.

tekst Rolf Luneng
Lege

Klimaendringer som skaper sykdom
Miljø- og klimaendringer kan komme
til å true helsen og livet til millioner av
mennesker, ikke bare i fjerne land, men
også her hos oss.
Klima- og miljøendringer
sammen er i ferd med å skape
store økologiske endringer i hele
naturen – i vann, mat, planter
og dyr. De økologiske forandringene medfører nye mikrobiologiske forhold som alt levende,
også menneskekroppen, er uforberedt på.
Vi ser det i naturen, nye typer
sykdommer som oppstår, fra
parasitter, bakterier og sopparter som er ukjente for vår flora.
Hva nye sykdommer kan
komme til å bety for planter,
dyr og mennesker har vi meget
sannsynlig bare så vidt begynt å
se starten på. Og denne starten
er ikke oppløftende for naturens del, og heller ikke for menneskeheten. Det har vi allerede
sett med fugleinfluensaen og nå
den raskt verdensomspennende
svineinfluensaen.
Allerede i dag kan vi ane at

morgendagens sykdomspanorama i stor grad vil dreie seg
om pandemier, skapt av virus
og bakterier vårt immunforsvar
ikke har noe godt forsvar mot.
Samtidig ser vi nå konturene av
at klimaendringene også kan
øke spredningen av «gamle» sykdommer som malaria og kolera
til helt nye land og områder.
01.

Derfor har legeforeninger i flere
land gått ut med klare advarsler til myndighetene om de
mulige katastrofale følgene for
den internasjonale folkehelsen,
dersom klimaendringene ikke
bremses og stoppes.
Naturen er i ferd med å bli vår
farligste fiende. Den nye mikrobiologiske krigføringen mot vår
helse og vårt liv kan komme til
å bli langt farligere enn trusler
om krig og atomvåpenbruk. Og
det vil bli et kappløp om tiden.
Hvem vinner? Mennesket eller
naturen? Historien har tidligere
vist oss at naturen alltid vinner.
Heldigvis har vi lært noe av

historien. Derfor lykkes vi enda
i stor grad å bygge opp et raskt
beredskap mot epidemiske sykdommer, selv om de er nye. Og
medisinsk forskning har klart
å utvikle vaksiner mot de nye
fiendene, før disse får overtaket.
Derfor kan vi nok sikkert unngå
de katastrofale konsekvensene
av den nye svineinfluensaen
også. Millioner av mennesker vil
heldigvis ikke dø – denne gang.
Men er effektivt beredskap
og vaksiner godt nok i morgen?
I framtiden? Selv om vi fortsetter å forurense og klimaendringene forverres? Det svaret kan
komme fortere enn vi vil like.

HUD OG HÅRPRODUKTER

60 ml.

190,-

ØKOLOGISK
HÅNDLAGET
KORTREIST

Robert Henson:
ROUGH GUIDE om

Klimaendringer
• Symptomene • Forskningen
• Debattene • Løsningene
På norsk

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

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

ISBN: 978-82-562-6919-8

Pris kr 298,-

Forfatteren jobber ved det verdenskjente National
Center for Atmospheric Research, Colorado, USA.
“Well-researched and well-written”, USA Today

På Amazon.com gir syv av åtte lesere
boka 5 av 5 stjerner:
“What a remarkable book this is.”
“A surprising masterpiece.”
“A perfect example of how to write a science
book for nonscientists.”

Kjøpes i bokhandelen eller direkte fra forlaget.
Ordretelefon: 67 58 89 00 • Ordrefaks: 67 58 19 02
E-post: faordre@nki.no • www.nkiforlaget.no

01. Menneskehetens nye klimarelaterte
trussel? Illustrasjon av influensavirus.
(Foto: Stephen Sweet / istockphoto.com)
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Klarälven. (Foto: Erik van Hannen / istockphoto.com)

Stifinner

tekst Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

En zen te
Hjalmar Andersen skøytet Japan inn i livet mitt. Jeg var
fem og et halvt år da han i 1952
slo japaneren Kazuhiko Sugawara med over en runde på 10
000-meteren i OL i Oslo. Mine
foreldre jublet. Norge jublet. Jeg
syntes synd på den smilende japaneren. Siden har flere japanere
vekket interessen min.
Jeg sitter i stuestolen med en
varm kopp te og en samling med
haikudikt. Te og haiku hører
sammen, mener jeg. Ute silregner
det i halvmørket. Trekkfuglene
har rømt hagen. Tilbake er meisene, et piggsvin, en padde under
trappa – og en og annen snegle.
Dumpelyden fra en bokpakke er den fineste postkasselyden, særlig når den kommer
overraskende. En dag tidlig
på 90-tallet havnet en brun
pakke i min grønne postkasse.
Jeg hadde glemt å avbestille
en bokklubb-bok: «Haiku 200
Norske versjonar» av Paal-Helge
Haugen.
gammal dam
ein frosk hoppar:
lyden av vatnet.
Dette var nytt for meg. Jeg
fikk en slags oppvåkning. Blik-
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ket mitt ble annerledes. Jeg var
forbløffet over konsentrasjonen
i diktene. Et øyeblikks hendelse
gjengitt på tre linjer. Haikudiktene viste meg livets mangfold.
De utfordret vanetenkningen
min. Særlig sympatisk er det at
haikudikteren gjør alt levende
verdifullt. Medfølelsen går ikke
ovenfra og ned, men befinner
seg på ett og samme nivå.
nase mot
nase
eg og frosken
(Er det så helt uberettiget å
knele for dyrene, spør Jens Bjørneboe. Hvem vet egentlig hvem
de er?)
Jeg har Earl Grey i koppen og
ostekake på skålen. Så det jeg
holder på med ligner nok mer på
en engelsk five o’clock tea enn en
japansk te-seremoni. Den japanske seremonien krever mange års
trening, selv om den ikke dreier
seg om annet enn å lage og servere en kopp te. Teen skal nytes
i ro. Seremonien skal hjelpe deg
med å oppdage at det største og
dypeste hender når tilsynelatende
ingenting hender.
En kjøttmeis har satt seg på
vindussprossen på stuevinduet

mitt. Den ser inn på meg med
svarte øyne.
Meisens melding til meg er
klar. Den vil ha mat. Er det ikke
fantastisk med kommunikasjon
over artsgrensene? Jeg legger diktene fra meg, går ut i hagen og fyller det tomme fôringsrøret med
peanøtter. Rundt meg virrer gule
bjørkeblader på vei ned til den
grønne plenen.
lauvet skjelv
spør haustvinden
kven skal falle først
Jeg blir våt på føttene (tøfler)
og hører bekken bortenfor huset
bruse barskere enn i morges. Er
dette øyeblikket i livet mitt unikt
og ekstraordinært, slik alle øyeblikk er, i følge zenbuddhismen?
Munken Yeisei tok med seg
den første teplanten til Japan, fra
Kina. Han stiftet også den buddhistiske sekten Zen. Te og Zen ble
knyttet tett sammen. Jeg har sans
for zenbuddismens tro på at det
er mulig å leve godt igjennom det
ordinære. Det er ikke nødvendig å
vente på at noe uvanlig skal vekke
energi og følelser. Kanskje min
sympati bunner i at jeg i oppveksten anstrengte meg for å bli en
tiger (særlig på fotballbanen), men

Japansk Zen-inspirert tehage med et
tradisjonelt tehus. (Foto: Robert Churchill)

måtte skuffet erkjenne at jeg ikke
ble en katt engang – i likhet med
den japanske zendikteren Ryõkan.
Te – en motbydelig, tynn, lunken, urinfarget drikk? Ja, mener
Ask i Agnar Mykles «Lasso rundt
fru Luna». Nå, vel. Kineserne ser
annerledes på te. Jeg tøfler bort
til bokhylla, drar ut Lin Yutangs
«Smilende livskunst» og leser:
Nytelsen av te, tobakk og vin
må, liksom nytelsen av månen og
snøen og blomstene, finne sted i
passende selskap. Hver av nytelsene krever sin stemning. Ingenting kan ødelegge stemningen
mer enn dårlig selskap. Du må
finne deg venner med et temperament som passer med ditt eget.
sneglen finn
vegen fram
til foten min

Teen er oppfunnet for lavmælte sammenkomster, vinen for
høyrøstede. Teen fører deg inn i
en stille betraktning om livet.
Den skal nytes sammen med få
stillferdige venner.
Mine venner er stillferdige. Jeg
har selskap med meisene i hagen
og padden under trappen. Verden blir større for meg om jeg gir
fuglene og amfibiene en verdi –
gir dem en plass i min bevissthet.
Regnet har stilnet utenfor
mitt mørke vindu. Jeg ser dypblå
sprekker i et svaktlysende skydekke.
sneglen
løfter naken nakke
mot månen
Hva bør du unngå når du skal
nyte te? I tillegg til dårlig vann,

“

Jeg prøver zen-aktig å dyrke fram en
tilstand av umiddelbar tilstedeværelse
uten å filtrere inntrykkene intellektuelt.
bør du unngå plumpe tjenere,
gretne piker og all slags røkelse
og medisin, skriver Yutang. Te
skal nytes med hyggelige venner
og slanke medhustruer, gjerne på
en dag med små regnskurer. Riktig tid for te er for eksempel når
man er trett etter å ha lest dikt,
eller når man lytter til en sang.
Jeg legger fra meg haikuboka,
finner fram en av Franz Schuberts klaversonater (D.960) og
plasserer den i CD-skuffen. Førstesatsen molto moderato innhol-

der 22 ekstraordinære minutter.
Japaneren Mitsuko Uchida spiller. Jeg prøver zen-aktig å dyrke
fram en tilstand av umiddelbar
tilstedeværelse uten å filtrere inntrykkene intellektuelt. Sonatens
ordløshet hjelper meg. Den mangler ord som stimulerer tanken,
ord som ber meg ta stilling.
Vi skal ha sushi til kvelds –
min slanke medhustru og jeg.
Mitt aller første sushimåltid,
med rå fisk, gjorde noe med meg,
akkurat som mitt første møte

med haikudikt. De små fiskekonfektene overrasket en gane
som var vant til fiskepinner, fiskekaker og fiskeboller. Sushi er
blitt min matfavoritt, ved siden
av pinnekjøtt og fiskesuppe. Jeg
kan knapt få nok av ris, fisk,
syltet ingefær og blandingen av
soyasaus og pepperot. Heldigvis
har jeg en god sushi-kokk et par
kilometer unna.
Jeg forlater hjemmet og kaster
meg på sykkelen til kokken, spisestedet Sakura i Lillestrøm (Sakura
– et japansk ord for blomstrende
kirsebærtre). Over grusveien kryper det snegler med hus på ryggen
(altså ikke mordere). Jeg prøver å
styre unna dem.
sneglen
alltid
heime.
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Ytring innenfra

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender.

Jeg er bekymret
Før høstens stortingsvalg meldte NRK at velgernes interesse for miljøspørsmål ikke hadde vært større siden 1989.
For 24 prosent av velgerne var miljøspørsmålet viktigst.
Bare skole ble ansett som viktigere. Valgresultatet viste noe
annet. Partiene som er mest opptatt av miljø gikk tilbake.
Partiene som sier klart nei til utbygging av Lofoten/Vesterålen tapte 13 mandater.
Mange stemte nok på det partiet som sikret den regjeringen de ville ha. Statsministerspørsmålet kom i forgrunnen. Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre tjente
på det. Miljøvelgerne var kanskje forvirret. Det er ikke så
enkelt å se forskjell på partienes holdning til klimatrusselen. Tiltak som mange føler er nødvendige, slik som redusert forbruk og grønne skatter og avgifter, er det ingen av
partiene som markerer seg på.
Vi må innse at miljøbevegelsen ikke nådde frem. Hadde
miljøsaken vært viktig nok for velgerne, ville statsministerduellen kommet i bakgrunnen, og de mest profilerte
miljøpartiene ville fått større oppslutning.
Jeg er ikke bekymret for miljøbevegelsen, men rett og slett
for klimaet og miljøet. Vi bør lære av LO, slik noen kommentatorer mener. Vi må bli langt flere. Framtiden i våre
hender har flere medlemmer enn noen av de andre miljøorganisasjonene, men våre 23 000 blir ingenting i forhold
til LOs 860 000. Fagbevegelsen har streikerett og enorm
lobbykraft. Vi må nøye oss med symbolmarkeringer og
medieoppslag for å nå frem til politikerne. Vi kjemper ikke
for egne interesser. Medlemmene har ikke gitt oss mandat
eller tyngde nok til å forhandle om miljøskadelig forbruksvekst, utslippsnivå eller sårbare fiskefelter. Ikke bare er CO2
en usynlig gass, kampen for å ta vare på klodens økologi
er i tillegg langsiktig.
Så lenge politikerne ikke innser at det er i deres egen eller
partiets interesse å redusere klimautslippene, eller verne
verdifull natur mot ødeleggelse, er vi nokså maktesløse.
Når velgerne ikke prioriterer miljøkrisen høyt nok, må
vi sette vår lit til at politikerne i større grad opptrer som
ledere og oppdragere. Jens ble etter valget utropt til landsfader av Gro Harlem Brundtland. Han har fire år på seg
til vise at han har det formatet som trengs for å fylle en
slik lederrolle.

Hjelp oss å bli flere

Framtiden i våre hender

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.

Siste rapport

Syr klær for lommerusk.

Flere i husstanden?

Rapporten viser hvordan de store
kleskjedene kun vil betale arbeiderne i Asia minstelønn, som det
ikke går an å leve av. Den viser også
hvordan enkelte mindre kjeder krever at deres arbeidere isteden får en
lønn det går an å leve av, og hvordan man kan sikre dette for alle.
Last ned rapporten fra

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.

www.framtiden.no

Nytt på nett

Verv medlemmer

På vår nettside www.framtiden.no kan du kommentere våre siste
utspill, diskutere i forumet, se videosnutter, prøve deg på vår klimaquiz, få nyttige miljøtips og mye mer.

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

Følg oss på …
www.framtiden.no/facebook
www.twitter.com/fivh
www.youtube.com/fiohnor

Våre andre nettsider:
14.10.09

09.53

www.folkevett.no – vårt uavhengige medlemsblad.
df

emskart.p

fivh_medl

1

www.norwatch.no – vår nyhetstjeneste med søkelys på norsk
næringsliv i Sør.
www.reneklaer.no – vår kampanje for å bedre arbeidsforholdene til
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Medlemstype

Flere vervepremier på framtiden.no

Gjelder ut 2010

intropris

ordinær

poeng

Ordinær medlem

245,-

395,-

2

Studentmedlem

100,-

190,-

1

Lavinntektsmedlem

100,-

190,-

1

Abonn. Folkevett

185,-

275,-

1

0,-

0,-

0,5

Husstandsmedlem

de som produserer våre klær og sko.
www.justworldphoto.org – vårt nettbaserte fotoarkiv.
www.mittklima.no – kompenserer for dine klimagass utslipp!

NAVN

FøDSELSDATO

Husstandsmedlemmer
jeg vil melde inn gratis:

Bli aktiv

Møt likesinnede i våre lokallag og
delta på lokale aktiviteter. Se kartet og
våre nettsider for mer informasjon.

ANTALL

medlemskap kr 200 for ett, kr 400 for tre.

Jeg bestiller gavekort på:

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

Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill,
spørsmål, eller vil du melde adresseforandring med mer, ta kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G,
0177 Oslo

PrEMIEøNSKE

Jeg har vervet medlemmer.
NYE MEDLEMMEr
NAVN

ADrESSE

jeg sparer vervepoeng
MEDLEMSTYPE

FøDSELSDATO

Framtiden i våre hender
Svarsending 0328
0090 OSLO

INNSENDT AV
NAVN

E-POST
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Vervepremie
poeng
Kajakk, Hasle explorer
33
Helsport lavvo, 8-10 pers.
23
Sovepose, Helsport (Glitterheim)
4
Boka “Klima. Hva skjer?”
3
Helsport lakenpose
2
Klimadok. DVD, The 11th Hour
1
En norgesbillett (alle kinoer i landet) 1

ADrESSE

FøDSELSDATO

TELEFON
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Tekster i utvalg Steinar Lem

Opus

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.

Postludium i himmelen
Opus trykkes på Engelsk denne gangen i påvente av lisens for oversettelse.
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Basunen lyder som tusenvis av fossefall, som hundretusen stormvær. Herren setter
seg på tronen. Alle reiser seg i respekt.
«For tidlig lød basunen,» sier Herren.
«Dere har gjort mitt verk. Dere har gjort mitt
verk til intet.»
Dyp skamfølelse bryter fram i forsamlingen.
«Vel lot jeg satans tjenere ta bolig blant
dere. Jeg ga dem lov til å arbeide i de store
byene og på markene. Mammon satte jeg på
tronen, jeg gav ham makt til å forføre dere
med jordisk gull. Men ga jeg dere ikke også
og forstand? Fikk dere ikke skriftene og profetene? Kunne selv den allvitende vite at dere
ville utrydde markens dyr og fuglene i luften
og det som lever i elvene og på de stor dyp?
Hvem gav dere lov til å utpine den fattige og
lukke deres hjerter for den som led?
Men mitt verk skal ikke forgå.»
Her åpner himmelen seg, og se – der er skogens dyr og plantene på marken og alt som
lever og ånder, tatt vare på. Alt viser seg fram
i uendelig prakt og alle slår øynene ned. Så
kommer talløse bilder på én gang, Herren holder dom og har ingen ting glemt.
«Jens Stoltenberg,» sier han bydende. «Jeg

gav deg en søt tunge. Jeg gjorde deg smidig
som en leopard, og listig som en slange. Hud

“

Du som ville holde deg
ren gjennom dine
uklanderlige meninger?
Tror du ikke Herren vet
bedre?

som en flodhest fikk du også, så dine motstanderes piler ikke bet. Hva gjorde du i ødeleggelsens tid?
Og Jens Stoltenberg svarer ikke et eneste
ord.
Statssekretæren kalles fram: «Se her,»
sier han til Herren og vifter med papirer: «Vi
hadde planer for en bærekraftig utvikling. –
Bærekraftige forbruksmønstre, står det, sant
nok ikke forbruksnedgang, Norge kunne ikke

gå for fort fram. Vi prøvde. Hadde det ikke
vært for arbeidsløsheten og konkurransen
med utlandet…»
Han ser på Herren og tier et øyeblikk:
«Ha medlidenhet… Karl Glad der borte var
en større synder enn meg.»
«Hadde du medlidenhet med dette mitt
barn Victor,» spør Herren og holder opp flyktninggutten Victor, som nå er mer skøyeraktig
enn melankolsk i blikket.
«Han skulle vært født i Mesopotamia det
Herrens år 2311. Lot dere marken stå fruktbar tilbake etter dere? Skulle han få fryde seg
over Herrens mange skapninger? Måtte jeg
ikke sende ham ut for tidlig – og i stor ulykke?
Men som min tjener hørte han alt og så alt.»
Statssekretæren tier helt.
«Og du der langt bak,» sier han og peker
på meg.
«Du som ville holde deg ren gjennom dine
uklanderlige meninger?
Tror du ikke Herren vet bedre»?
Jeg tier.
Lenge varer det før alle tier. Da sier Herren
tilsynelatende overrasket over tanken: «Skal
vi prøve en gang til?»
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