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NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer. Den lave
U-verdien* gjør det mulig å redusere energiforbruket og mengden
byggematerialer i nybygg uten å måtte inngå kompromiss med de
nye byggeforskriftene. Resultatet er lavere utgifter, lavere energiforbruk og et jevnere, sunnere inneklima.
Du sparer penger i dag. Du sparer i morgen. Og du sparer miljøet
for framtiden. Smart.
Er det rart vi kaller det neste generasjon vinduer?
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År null
I disse dager samles verdens ledende politikere og klimadelegasjonene fra over 90 land i den danske hovedstaden. Målet er en forpliktende avtale som skal erstatte Koytoavtalen når den utløper i 2012. I
skrivende stund peker dessverre mye i retning av at klimatoppmøtet
i København ikke vil munne ut i en endelig avtale.
Den globale oppvarmingen som med overveiende sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser – har i seg et
potensial til en varmekatastrofe som i løpet av vårt århundre vil
kunne ramme planetens biologiske livsgrunnlag. Ingen av oss har
forutsetninger til å kunne fatte rekkevidden og omfanget av en planetarisk biologisk krise. Vi mangler begreper og forestillingsevne til
å forstå hvordan hverdagen vil arte seg på en klode hvor biosfæren
er påført alvorlige skader.
Den geologiske kloden er robust og vil overleve. Det biologiske
livet har tiden foran seg og vil finne nye veier og ny gjenopprettelse i løpet av århundrer og årmillioner som kommer. Men den
menneskelige sivilisasjonen, tilfanget av rent vann- og mat og de
bærende økologiske systemene, vil kunne svekkes og langt på vei
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Den menneskelige
sivilisasjonen, tilfanget av
rent vann- og mat og de
bærende økologiske
systemene, vil kunne
svekkes og langt på vei bryte
sammen. Dette er ikke et
teoretisk scenario.

bryte sammen. Dette er ikke et teoretisk scenario. Det er virkeligheten slik den kan arte seg dersom vi ikke bruker de neste årene til
en nødvendig og omfattende omlegging.
Den gode nyheten er at vi har løsningene for hånden. Ifølge Al
Gore har vi allerede kunnskap og teknologi til å løse 3 eller 4 klimakriser.
Det vi trenger er et historisk momentum, en viljefast beslutning
i flertallet av verdens nasjoner om et endelig oppbrudd og farvel
med en fossil tidsalder. Vi trenger et veiskille – et år null – en ny
tidsregning – et punkt vi kan peke på og si: Der skjedde det. Der
kom gjennombruddet. En hendelse som tar plass i historiebøkene
og som går inn i rekken av de store, banebrytende handlingene i
vår felles historie.
Det hendte i de dage at hele verden var samlet i København.
• Følg Folkevett i København: Twitter.com/Arnestor
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Kommentar

Det vi er avhengige av er derfor
en tredje vei, som bygger på en
grunnleggende politisk omveltning.

Joakim Hammerlin
Prosjektleder i Framtiden i våre hender

Om å løpe eller falle
Er økonomiens krav til vekst uforenelig med en beboelig klode?
385 ppm. CO2 -nivået i atmosfæren stiger stadig. Undersøkelser
av isbreer viser at det ikke har
vært så høyt på minst 650 000 år.
Og når CO2 -nivåene stiger, blir
kloden varmere. Det visste den
svenske kjemikeren og Nobelprisvinneren Svante Arrhenius
allerede i 1896.
I løpet av de siste 30 årene har
gjennomsnittstemperaturen økt
0,6ºC. Hvor mye varmere det skal
bli, vet ingen. Lederen av NASAs
Goddard Institute for Space
Studies, instituttet som jevnlig
tar temperaturen på kloden, klimatolog James Hansen, mener
at økningen kan bli opp til seks
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grader ved århundreskiftet. Det
skyldes såkalte feedback-mekanismer. For når det blir varmere,
begynner tundraen å tine. Lagret
i tundraen, ligger det store mengder drivhusgasser. Blant annet
metan, som er 25 ganger kraftigere enn CO2 . Allerede nå er
metannivået 150 prosent høyere
enn det var i førindustriell tid.
Når det blir varmere, vil isen
smelte og havnivået stige. Siden
1985 har mer enn 40 prosent av
helårsisen på Arktis forsvunnet.
Antarktis mister i gjennomsnitt
196 milliarder tonn is per år. På
Grønland har tapet av ismasse
mer enn doblet seg fra 1996 til

Fra verdens tak

2005. Mindre is og mer hav bidrar
til økte temperaturer, for mens is
reflekter 80 prosent av solvarmen,
reflekterer havet bare syv prosent.
Utsiktene er dramatiske. Like
fullt skjer det lite. Hva skyldes
mangelen på handling? Hvorfor
skjer det ikke mer, når forskerne
roper stadig høyere om at vi har
stø kurs mot klimahavari?
Løsningen på problemet er for
upopulær. Den krever en grunnleggende endring av måten vi
lever på. For den vestlige livsstil,
som sluker energi og ressurser og
etterlater seg drivhusgasser og
søppelberg, er simpelthen ikke
bærekraftig.

De 20 prosentene av verdens
befolkning som bor i i-land er
ansvarlig for tre fjerdedeler av
CO2 -utslippene. Og selv om det
er u-landene som står for det
meste av dagens utslippsvekst,
er i-landene fremdeles ansvarlige
for rundt 60 prosent av de årlige
utslippene. En amerikaner slipper
ut 20 tonn CO2 , omkring dobbelt
så mye som en nordmann, fem
ganger så mye som en kineser og
200 ganger så mye som en malier.
På ett år forårsaker et gjennomsnittlig airconditionanlegg i Florida like store CO2 -utslipp som
en kambodsjaner gjør i løpet av
sin levetid.

Men de økologiske problemene
knyttet til vår livsstil stikker
dypere enn bare CO2 -utslipp.
Siden slutten av 1980-tallet har
menneskets økologiske fotavtrykk vært større en klodens biokapasitet. I 2003 lå den 25 prosent
over det kloden klarer å skape i
løpet av ett år. Rundt 2050 er den
estimert å være det dobbelte av
biosfærens kapasitet, hvis vi fortsetter dagens trender. FNs Millennium Ecosystem Assessment fra
2005, den hittil største studien av
verdens økosystemer, viste at mer
enn halvparten av verdens økosystemer er på vei til å ødelegges.
Nesten to tredjedeler av de godene
naturen skaper som mennesket
nyttiggjør seg av er i fall.
Tapet av arter skjer opptil 1000
ganger raskere enn normalt. Verden står overfor den sjette store
kjente utrydningsbølgen. Den
forrige inntraff for 65 millioner
år siden, da dinosaurene forsvant
fra jordens overflate. Tre fjerdedeler av verdens fiskebestander
er fullt ut beskattet eller overbeskattet, mot fem prosent i 1960.
Forskere har estimert at alle fiskebankene vil ha kollapset innen
2050, hvis vi fortsetter å fiske
som nå. Matvareproduksjonen
har doblet seg fra 1965 til 2000,
men over halvparten av jordbruksarealene i tørre områder er
truet av forørkning eller forringelse. Ferskvannsforbruket har
seksdoblet seg i løpet av det 20.
århundre. Vi forbruker nå mer
enn halvparten av alt tilgjengelig
ferskvann. Hvis vannforbruket
fortsetter som i dag, estimerer FN
at 1,8 milliarder mennesker vil ha
konstant vannmangel om 20 år.
40 prosent av verdens skogområder har forsvunnet – to tredjedeler av tapet har kommet i løpet av
de siste 200 årene. Halvparten av
verdens tropiske og temperte skoger er borte. I tillegg er halvparten

av våtmarksområdene og én tredjedel av mangroveskogene borte.
Men mens jorden tappes for
ressurser og atmosfæren fylles av
drivhusgasser, vokser økonomien.
Det globale BNP har økt fra 7000
mrd dollar i 1950 til litt over 60
000 mrd dollar i 2005 – en vekst
på 850 prosent på 55 år. Tar man
utgangspunkt i de siste hundre
årene, har veksten i BNP vært på
3000 prosent. Vi har altså vekslet inn naturkapitalen i kroner
og øre, og vi fortsetter i samme
spor. For økonomien må vokse.
Som den norske økonomen Kalle
Moene sa i et intervju med Morgenbladet: – Det kapitalistiske
samfunn må enten løpe eller
falle; det er et problem i miljøperspektiv.
Vi nærmer oss problemets
kjerne: Vi har skapt et økonomisk system som bygger på evig
vekst. Grunnlaget for den evige
veksten, består av en klode med
begrensede ressurser.
Hva er så alternativet? Skal vi
avvikle kapitalismen? Sosialistiske og kommunistiske forsøk
har vist seg å være minst like ille
ut fra et miljøperspektiv. Det vi
er avhengige av er derfor en tredje
vei, som bygger på en grunnleggende politisk omveltning. Vi
trenger et paradigmeskifte, en
kopernikansk vending. For på
samme måte som vi en gang forsto at det er jorden som kretser
rundt solen, og ikke omvendt,
må vi innse at det er mennesket
som er avhengig av jorden, og ikke
omvendt.
Vi må innse at det er økologien
som må sette premissene for økonomien og ikke omvendt.
Hvis vi ønsker å gjøre kloden ubeboelig for fremtidige generasjoner, er det bare å fortsette å mate
økonomien med forbruksvekst.
Men brødet vi baker er laget på
neste generasjons såkorn.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

En venn i nøden
Årets klimaforhandlingskamp er i gang, og
publikum hyler. De rike landene inntar
ringen. De er tunge, men veltrente - og kjent
for å gjøre hva som helst for å sikre seieren.
Utfordrerne følger etter. De er fattige og uerfarne, men de
er sinte. Kampen blir tøff. Partene gjør seg klare, dommeren minner om kampens regler... og så dukker plutselig
Maldivene opp iført dykkemaske og svømmeføtter. For et
mediekupp! Journalistene knipser som betatt.
Bakerst, i rampelysets skygge, står et lite land og vifter med
et uvanlig formet flagg.
For Nepal, der klimaendringene allerede er en realitet, er
det livsnødvendig med en rettferdig klimaavtale i København. Sammenligner man Nepals statsbudsjett på 21 milliarder kroner (fordelt på 30 millioner innbyggere) med Norges
regneark på 907 milliarder, forstår man hvor lite i stand Nepal egentlig er til å finansiere de mange tilpasningstiltak som
blir nødvendige om den globale oppvarmingen fortsetter.
Nepal burde vært i ringen og kjempet selv i oppkjøringen til toppmøtet i desember. Men nei, landet er og forblir
usynlig. I en politisk vanskelig høst der opposisjonen truer
med generalstreik og landet rammes av matknapphet og
medisinmangel, rettes det politiske fokuset naturlig nok mot
å holde hjulene i gang hjemme fremfor å drive hestehandel
bak kulissene eller fange medienes interesse i en debatt de
færreste politikerne her har kunnskap nok til å sette seg ut i.
Et toppmøte ble holdt i Katmandu i begynnelsen av september i et forsøk på å oppnå regional konsensus i forkant
at København. Men utilstrekkelig forarbeid førte til at møtet
strandet uten konklusjoner. Nepal bruker mye tid på å opprettholde gode relasjoner med supermaktene India og Kina. Dette
er kanskje best for økonomien, men åpenbart ikke for klimaet.
Det spørs hvordan Nepal kommer til å forsvare seg når
også dette lille landet må ta på boksehanskene og innta
ringen. Jeg tenker på avisartikkelen jeg leste nylig om at flere
ansatte i miljødepartementet i Katmandu ikke kjenner til
viktige betegnelser som COP 15 eller LDC. Jeg lurer veldig på
hvem som kommer til å stille seg på Nepals side i Danmark.
For Nepal, sammen med veldig mange andre land i en lignende situasjon, trenger forhandlingshjelp.
Norge har støttet utviklingsarbeid i Nepal helt siden
1960-tallet. I dag er det lille landet i skyggen av Himalaya
utnevnt som et av Norges hovedsamarbeidsland. Nå er tiden
inne for å vise hva dette egentlig betyr.
* Laurie MacGregor er deltaker i en journalistutveksling mellom Nepal Forum of
Environmental Journalists og Framtiden i våre hender med støtte fra Fredskorpset.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge
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Barskogen viktigst
for klimaet
Det boreale barskogbeltet lagrer opptil
dobbelt så mye karbon per hektar som
tropisk skog, ifølge ny forskning.
Dette er mer enn tidligere antatt. Globalt lagrer taigaen 22
prosent av alt karbonet på jordas landområder. I områder
med permafrost har karbonet blitt lagret i opptil 8000 år.
Den kanadiske rapporten «Karbonet som verden glemte»
konkluderer med at vern av de store gammelskogene i
Taigaen er et av de billigste og mest effektive klimatiltakene.
Hvis skogen hogges frigjøres enorme mengder karbon, ifølge
forskeren Andrew Weaver fra Universitetet i Victoria.

Et engelsk kraftverk som genererer strøm ved å utnytte
tidevannet har vist seg å være mer effektivt enn forventet.
Kraftverket er plassert utenfor kysten av Nord Irland og har to turbiner som gir 5 megawatt per
time i 6.25 timer i døgnet. Det er nok strøm til å dekke det gjennomsnittlige behovet til 1500
husholdninger. Til nå har kraftverket generert 350 MWh, ifølge selskapet Marine Current Turbines.
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Surinam har enorme skoger.

MS Nordkapp ankommer Molde.

foto : reuters

Frøbanker trenger
mer penger
Verdens frøbanker trenger halvannen milliard kroner for å bevare alle variasjonene av verdens
landbruksvekster. Da er artene
som er best i stand til å overleve
framtidige klimaforandringer
inkludert. Spesielt er situasjonen
kritisk for ville slektninger av
menneskehetens viktige landbruksvekster, fordi mange av
dem er truet i naturen og dårlig
representert i frøbankene. Det
er spesielt disse ville slektningene som er motstandsdyktige
mot klimaforandringer, ifølge
Global crop diversity trust.

Norwatch

Fredriksen-tankeren Sea Giant ble hugget opp i Pakistan i 2003.

Vraker bauksittprosjekt

Norwatch

Norsk Hydro har trukket seg fra
et omstridt bauksittprosjekt i et
uberørt område i Australia. Miljøorganisasjonene innkasserer
en seier og oppfordrer nå andre
bauksittselskaper om å følge
Hydros eksempel. Selskapet har
dermed styrt unna det som kan
bli et potensielt konfliktområde.
Representanter for urfolket
er sterkt mot bauksittplanene
sammen med en rekke miljøorganisasjoner som peker på
Kimberley-områdets ville karakter og helt unike artsmangfold.

Sudanesiske arbeidere vedlikeholder en
oljerørledning. (Foto: R euters)

Sudan-exit for
norske motorer
Den norske motorprodusenten
Rolls-Royce Marine har avsluttet
sine omstridte vedlikeholdskontrakter med kinesisk oljeindustri
i Sudan. Selskapets motorer har
pumpet olje fra onshorefeltene
ut til landets havneanlegg og
raffinerier. Engasjementet har
dermed latt oljekranene til
landets diktator strømme i en
årrekke. Inntektene fra oljeindustrien har blitt brukt til krigføring. Hemmelighold rundt hvor
mye olje som egentlig produseres, har i tillegg skapt grobunn
for korrupsjon.

Norwatch

(Foto: E rik H agen)

Bruken av ugressmidler i USA
har økt med 179 000 tonn fra
1996 til 2008 som følge av
større genmodifiserte avlinger med soyabønner, mais
og bomull. 46 prosent av den
totale økningen skjedde i 2007
og 2008. Bruken av kjemikalier
mot insekter har samtidig falt
med 29 000 tonn siden 1996
på grunn av de samme genmodifiserte avlingene, ifølge
organisasjonene The Organic
Center, Concerned Scientists
og Center for Food Safety. De
mener at økt bruk av sprøytemidler betyr økte kostnader
for jordbrukerne og farligere
produkter for forbrukerne.

Frø fra mange landbruksvekster er enda
ikke bevart.

I juli var 112 tankere i ferd
med å bli demontert på en sju
kilometer lang kyststrekning i
Bangladesh. En ny amerikansk
rapport dokumenterer omfattende mangel på elementært
verneutstyr og en rekke dødsulykker de siste årene. 30.000
arbeider i bransjen, flere av dem
barn helt ned i 10-årsalderen.
De jobber 12 timer om dagen,
og tjener ned mot 1,2 kroner
timen i det som kalles «verdens
farligste yrke».

foto : lillian jonassen

Sprøytemiddelrekord
med GMO

Skroting til stryk

(Foto: R euters/Z ahid Hussein)

Genmodifiserte avlinger av bomull er
dyrere for bøndene og farligere for
forbrukerne.

(Foto: L illian Jonassen)

Geoturisme er reiselivsvirksomhet som ivaretar og bidrar til
å forsterke et steds egenart
– dets natur, kultur, historie
og ikke minst dets befolkning.
National Geographic Societys senter for bærekraftige
destinasjoner (CSD) inngår nå
et samarbeid med Hurtigruten med mål om å ivareta og
utvikle Hurtigrutens unike og
anerkjente reisemål i Norge på
best mulig måte.

(Foto: Hurtigruten)

foto : lillian jonassen

(Foto: Cristina M ittermeier)

Det har vært en jevn økning i
ulovlig handel med elfenbein
siden 2004, og i 2009 har
handelen økt dramatisk, ifølge
Elephant Trade Information
System (ETIS). Den økte handelen beregnes på bakgrunn av
14.364 beslag fra 85 land og
områder siden 1989. I 2009 gir
flere store beslag en dramatisk økning i handelen med
elfenbein. Ifølge WWF peker
beslagene i år på at bedre organisert kriminalitet har knyttet
opphavslandene i Afrika tettere
til forbrukere i Asia.

Hurtigruten satser
på geoturisme

(Foto: K ristin Fagerlid)

foto : reuters

(Foto: E spen Seierstad)

Økt handel med elfenbein
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Tidevannskraftverket SeaGen utnytter tidevannet bedre enn forventet. Foto: SeaGen)

En grønn visjon

Den afrikanske elefanten trues stadig
mer av ulovlig handel med elfenben.

- Sir Roger Moore (82), nylig utnevnt til årets dyreverner i England av organisasjonen
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) for sitt arbeid mot tvangsforing av gås.

Tidevannskraftverk overrasker

Å verne boreal gammelskog i Norge og resten av Taigaen i tillegg til tropisk
regnskog vil være et av det billigste og mest effektive tiltakene et land kan
gjøre, ifølge kanadiske forskere. (Foto: Espen Seierstad)

Surinam har mer tropisk regnskog per innbygger enn noe
annet land. Nå ønsker myndighetene å verne enorme skogområder for å møte klimakrisen
og samtidig forbedre livene til
befolkningen sin. Landet ønsker
å bruke forventede inntekter
fra karbonlagring til å verne
skogen. Dette vil bare skje
dersom FNs initiativ for å hindre
avskoging (REDD) blir tatt med
i den nye globale klimaavtalen
som skal forhandles fram på
klimatoppmøtet i København,
ifølge organisasjonen Conservation International.

Da jeg for første gang så bilder av foie gras (produksjon av fet gåselever) for tre år siden, ønsket jeg å gjøre noe for å stoppe denne
grusomme delikatessen. Siden har jeg arbeidet aktivt mot foie
gras og er takknemlig for at mitt engasjement har bidratt til en
positiv forandring i livene til disse dyrene.»

Urfolk i Australia feirer nasjonaldagen
med sitt flagg.
FOLKEVETT nr. 6 • 2009
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Organisasjonen står støtt på
skuldrene til miljøkjempene
Erik Dammann og Steinar Lem.
Men vi er på vei inn i en tid
med historiske forandringer
som krever mot til nytenkning
og ny utvikling.

Profilen Arild Hermstad

De tunge miljøproblemene kan ikke løses gjennom frivillighet. Miljøbevegelsen må
legge ressursene sine i tiltak som tvinger flertallet i riktig retning, mener Framtiden
i våre henders leder Arild Hermstad.
tekst Arne Storrønningen foto Lillian Jonassen

Tid for tvang
Det ligger et tynt dekke
av rimfrost på asfalten utenfor
Framtiden i våre henders kontor i Fredensborgsveien i Oslo.
Klokka er så vidt åtte. I halvmørket kommer en syklist inn for
landing. Han har hodelykt, gul
refleksvest og en tynn strime av
frostrøyk ut av munnen. Den siste
etappen opp trappene til fjerde
etasje går unna i raske, gutteaktige sprang. Pressevakten, det
vil si, den av medarbeiderne som
har til oppgave å ajourføre seg
om dagens nyhetsbilde, gir ham
en rask briefing om oppslag som
kan være av interesse. Det kan
være om oljefondets investeringer
i tvilsomme selskaper, kanskje
en samfunnstopp antydningsvis har ytret seg spørrende om
fortsatt økonomisk vekst – (det
skjer oftere enn før, men fortsatt
så sjelden at det feires med kake
og Fairtradekaffe i landets trolig
eneste anti-vekst-organisasjon).
På en oppslagstavle som dekker
en vegg, kan han se de siste medieoppslagene hvor han selv eller
organisasjonen er sitert. Tavla
studeres hver dag, av alle ansatte.
Tavla er et slags sanntidsbarometer om organisasjonens tilstedeværelse i den offentlige debatten.
Han brygger en kopp kaffe,
dusjer, skifter til jobbtøy, donge-

ribukse og en mørk t-skjorte med
et postmoderne budskap som
gjør det mulig å opptre offentlig
uten slips. Det finnes arkivbilder
av Arild Hermstad med slips, men
de er i fåtall. Det finnes et bilde
av ham sammen med kolleger i
Framtiden i våre hender og noen
isbadere, hvor de i full julenissemundur- en novemberdag med
mange kuldegrader i lufta - hopper i sjøen med saftige frasprang
fra en snøbelagt brygge ut mot
Oslos indre havnebasseng. Aksjonistene oppnådde tv-dekning
og mye medieomtale med sitt
hutrende stunt for å rette søkelyset mot en stadig mer materiell og
langvarig norsk julefeiring.
Arild Hermstad har kontor med
dør som nesten aldri er lukket. For
sikkerhets skyld har han fått satt
inn vindu i døren til seg selv og
alle de ansatte for å gi lys og innsyn. Han liker egentlig ikke cellekontorer. Til noen medarbeideres
askegrå fortvilelse har han røpet
at han helst ønsker et åpent kontorlandskap. Det er ingen selvfølge
at klokt tenkende kunnskapsarbeidere i en pulserende, interaktiv
verden, skal arbeide i taus, innelukket, sjelelig ensomhet, i følge
Framtiden i våre hender-sjefen.
Nesten-helårsyklist Hermstad
liker bevegelse, også på jobben.

Men han innrømmer at hans første år i sjefstolen var preget av stø,
men bare langsom drift framover.
Da jeg startet som leder i
Framtiden i våre hender sommeren 2001 var det hensiktsmessig
å gå stegvis fram, forteller han.
Vi hadde en god utvikling hvor
antall medlemmer vokste fra år
til år. Steinar Lems stilling som
en godt synlig talsperson i tvdebatter og mediene, sammen
med aktive fagpersoner, sikret oss
en nokså kontinuerlig tilstedeværelse i den norske medieverdenen.
Mange av sakene våre handlet om
nesten evige problemer som fattigdom og global skjevfordeling,
og om en langsom kvelning av
klodens økologske bærekraft.
Slik er det ikke lenger. Jeg tror
klimasaken også var en vekker
for de frivillige organisasjonene,
inkludert Framtiden i våre hender. Vi har mye dårligere tid enn
selv vi forestilte oss. Kanskje har
vi bare ett tiår til grunnleggende
og nødvendig kursomlegging.
Dette må nødvendigvis prege hva
vi gjør som organisasjon og bevegelse. Prioriteringene må bli mye
tøffere, vi må bli enda flinkere til
å samle og konsentrere innsats og
ressurser – om de aller viktigste
målene våre.
Omleggingen fra et fossilt

Navn: Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre
hender siden 2001

• Jobb: Alder: 43
• Sivilstand: Gift, 2 barn.
• Bosatt: Bøler, Oslo
• Født og oppvokst i Bergen
• Utdannet: Samfunnsgeograf
• Annet: Helårssyklist, fjellog turentusiast
• Twitter.com/Arild Hermstad

vekstsamfunn til et bærekraftig samfunn er så stor, og må
skje i løpet av så kort tid, at det
ikke er nok å gjøre seg avhengig
av enkeltindividers idealisme og
frivillighet.
Som Norges største miljøorganisasjon må derfor Framtiden
i våre hender legge en stor del av
ressursene sine i tiltak som tvinFOLKEVETT nr. 6 • 2009
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Profilen Arild Hermstad

ger flertallet i riktig retning. Det
betyr at vi i vårt arbeid må bevege
oss enda mer i retning realpolitikken og arenaene hvor politikken
utformes, hevder Hermstad.
2007 var på mange måter året
da spillereglene i miljø- og klimaarbeidet ble endret, hevder
Framtiden i våre henders leder.
En viktig del av jobben vår som
miljøorganisasjon er nå å drive
fram troverdige løsninger med
stor virkningsgrad. Retorikk er
ikke like interessant lenger . Klarer vi ikke omleggingen, risikerer
vi å bli stående på sidelinjen. Det
er ingen grunn til at vi skal havne
der. Mye av det vi har stått for i
mer enn tretti år, befinner seg nå
midt i det politiske smørøyet.
Dette er vår tid mer enn noensinne, mener Arild Hermstad.
Organisasjonen står støtt på
skuldrene til miljøkjempene Erik
Dammann og Steinar Lem. Men
vi er på vei inn i en tid med historiske forandringer som krever
mot til nytenkning og ny utvikling.
Arild Hermstads vei inn i
miljø- og solidaritetskampen
har elementer av omvendelse.
Ikke religiøst, men politisk og
personlig.
– Min storesøster har litt
humoristisk kalt det et forsinket
ungdomsopprør. Hermstad var
23 år og godt i gang med å studere til siviløkonom. Han valgte
spansk som valgfag. Det var det
første lille avviket fra livet med
duskesko og abstrakte matematiske modeller. Som en del av
spanskstudiet valgte han og en
medstudent å reise til Guatemala
på et to måneder langt opphold.
Hermstad forteller: Oppholdet
gjorde noe med mitt perspektiv
på verden. Jeg så hvor hardt folket jobbet og hvordan de strevde
for å overleve. De to månedene
ble en øyeåpner. Jeg opplevde at
jeg tilhørte den samme globale
gjengen som den ekle, lille overklassen i landet jeg besøkte. Jeg
forsto at flertallet i verden levde
på samme måte som de fattige i
Guatemala. Inntrykket ble ikke
bedre da vi besøkte de andre mel-
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lomamerikanske landene. Det var
nesten vanskelig å fatte at så mye
urettferdighet kunne få plass på
et så begrenset areal, forteller
Hermstad.
Da han kom tilbake til hverdagen på økonomistudiet og ga seg i
kast med å lære om derivering og
teoretiske økonomiske modeller,
begynte han å bla i studiekatalogen og kikke etter nye muligheter. Resultatet ble at begynte
å studere samfunnsgeografi i
stedet. Etter at Arild kom tilbake
fra oppholdet i Mellom-Amerika,

“

lemmer i ryggen, sier Hermstad.
Ut fra medlemsundersøkelser
og kontakt med medlemsmassen, vet vi at medlemmene våre
representerer et bredt spekter av
interesser og politisk tilhørighet.
De har til felles en høy bevissthet
om miljø- og fattigdomsproblemer, de er ofte villige til å bidra
selv, og er ikke spesielt bundet av
at det bare finnes en vei til målet,
sier Hermstad når han blir bedt
om å beskrive medlemmene og
organisasjonen. De er - litt høytidelig sagt – personlig viet – og ver-

Dersom Obama uteblir fra
møtet i København gjør han
trolig en historisk tabbe. På
lang sikt vil USAs posisjon i
verdenssamfunnet avhenge
av hvordan de forholder seg
til klima – og miljøkrisen.

kvittet han seg med duskeskoene.
Han var forandret både inne i og
utenpå, hevdet storesøsteren.
– Jo, det fikk ganske stor innflytelse over livet mitt. Jeg skiftet
vel til en viss grad omgangskrets,
jeg traff Live som ble min kone
og tok et hovedfag i geografi med
vekt på miljø og avfall. Seinere
jobbet jeg for Latinamerika-gruppene, Framtiden i våre henders
lokallag i Bergen og i Raftostiftelsen. Jeg jobbet et år i El Salvador
og Mexico.
Arild Hermstads omvendelseshistorie slutter ikke der. I Bergens
Tidende leste han noen debattinnlegg som gjorde sterkt inntrykk. De var signert Steinar Lem.
Da Framtiden i våre hender søkte
etter ny leder i 2001 søkte han og
fikk jobben. Sommeren 2001 giftet han seg, flyttet fra Bergen til
Oslo, og begynte i jobben som
leder i Norge største miljø- og
solidaritetsorganisasjon.
Framtiden i våre henders viktigste kapital er at vi har mer
enn tjuetotusen engasjerte med-

dimessig engasjert i spørsmålene
knyttet til miljø - og utvikling.
Jeg opplever Framtiden i våre
hender som en organisasjon og
idebevegelse som har en helhetlig og analytisk tilnærming til
de store globale utfordringene.
Vi nekter å forenkle og anerkjenner at vi står overfor løsbare, men
samtidig sterkt sammensatte
utfordringer.
– Ikke mange følger Framtiden i
våre hender i kampen om redusert
økonomisk vekst i rike land?
– Forbrukskritikk og kamp
mot økende ressursforbruk i de
rike landene har vært en søyle i
vårt arbeid gjennom 35 år. Det
har vært en krevende sak å jobbe
med, og nesten uten framskritt.
Men kanskje nærmer vi oss et
punkt hvor dette begynner å sive
inn i maktens korridorer? Uansett er redusert materielt forbruk
i rike land så grunnleggende at vi
ikke kan ha et kortsiktig perspektiv på dette arbeidet.
Vi må huske at den kritikken
Framtiden i våre hender har rettet

mot den norske – og de andre rike
landenes grådighet og uhemmede
vekst er helt nødvendig. Det er en
av de viktigste årsakene til klimakrisen. Mange samfunn har gått
under, kollapset i sin egen overflod. Men tidligere var det regionale kriser og sammenbrudd, det
fantes alltid normale tider andre
steder. Problemet i dag er at vi
risikerer et globalt kollaps.
Kampen mot global oppvarming kan ikke uten videre sammenlignes med innsatsen som
ble gjort da vi klarte å redde
ozonlaget. Dette begrenset seg
til noen få innsatsfaktorer, og
krevde omlegging av et fåtall
produksjonsprosesser. «Alle»
slipper ut klimagasser, og problemet griper inn på nesten alle
våre leveområder. Dersom alle på
kloden sluttet å spise kjøtt ville
det redusere utslippene med 18
prosent, men hva med de øvrige
82 prosentene? Ingen tiltak er
effektive nok til å løse krisen
alene. Vi må derfor erkjenne at
vi trenger et bredt spekter av virkemidler, det må skje globalt og
på svært kort tid.
– Det ser dystert ut i forkant av
toppmøtet i København?
– Ja, men vi må ikke glemme at
politiske forhandlinger på dette
nivået er et spill hvor mye skjer i
løpet av de aller siste dagene og
timene.
– Vi kan ikke lenger håpe på en
amerikansk klimalov før København. Gir det den amerikanske presidenten et håpløst utgangspunkt?
– Vanskelig, men ikke håpløst. Det er fortsatt en del han
kan gjøre. Han kan for eksempel
slutte å si at det er internasjonal
terror som er den største trusselen mot USA. Global oppvarming
truer ikke bare kloden vår, men
også amerikanerne selv, deres
økonomi og deres hegemoni.
– Dersom Obama uteblir fra
møtet i København gjør han trolig en historisk tabbe. På lang sikt
vil USAs posisjon i verdenssamfunnet avhenge av hvordan de
forholder seg til klima – og miljøkrisen, tror Hermstad.

Helios produktstandard

For at en vare skal få en Helios logo må den, i tillegg til å være økologisk,
tilfredsstille en rekke krav. De viktigste er nevnt nedenfor:

Rettferdig handel

Harmoni mellom menneske og natur er målet for Demeterlandbruk og -produksjon. Demetermerket er en garanti for at
råvareprodusenten får en anstendig pris for sine varer. Derfor
er flere Demetergårder Fairtradesertifisert eller organisert som
stiftelser/andelslag.

Bærekraftig jordbruk

Et vitenskapelig forsøk i Sveits, som strakk seg over 21 år, slår
fast at Demeterjordbruket er betydelig mer bærekraftig enn
både konvensjonelt og økologisk jordbruk. Demeterjordbruk
fører bl.a. til at mer CO2 bindes i jorden.

Naturlig smak

Demeter International tillater ingen videreforedlingsmetode
som kan gå utover smak og næringssikkerhet. Maten skal
smake slik naturen mente den skulle smake. Demeter tillater
derfor ikke: Homogenisering av melk, maling av sammalt
mel på stålvalsemølle og oppvarming av mat i mikrobølgeovn.

Naturlig næringsinnhold

Matplantene skal ikke bare vokse seg store men også rekke å
bli moden. Modnings-prosessen er meget viktig sett ut i fra et
ernæringssynspunkt. Moderne forskning viser at Demeterplanter
får en kraftigere modningsimpuls mot slutten av vekstperioden
enn konvensjonell dyrkede planter. Modne matvarer gir en bedre
ernæring!

Anstendig dyrehold

I et Demetergodkjent dyrehold blir det lagt stor vekt på dyrenes
artsbestemte behov og deres mulighet for naturlig utfoldelse.
Demeter tillater ikke avhorning av kalver og nebbklipping av
høns. En Demeterkylling er minst 81 dager gammel når den blir
slaktet. En norsk konvensjonell oppdrettet kylling skal gjennom
en intensiv vekst for å bli klar til slakting i løpet av ca. 30 dager.

Alternativ mat, Runniveien, 2150 Årnes, tlf. 63 91 00 00, info@alternativ-mat.no, www.helios.no
nr. 6 • 2009

Den nye klimakunsten
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EN VERDEN AV KLODER: Argentinskfødte Tomas Saraceno (36) viser fram
en serie av transparente kloder eller
biosfærer. Den største kan man bokstavelig talt klatret på innsiden av.

En bølge av ny klimakunst ruller over
kloden. Tusenvis er kunstnere er engasjert.
Kan samtidskunsten lære oss noe om
klimakrisen som politikere, journalister og
forskere ikke kan? Finnes den banebrytende
kunsten som tvinger fram nye perspektiver
og ny bevissthet om de store krisene i vår tid?
Eller har kunsten nok med å redde seg selv?
k
FOLKEVETT nr. 6 • 2009
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01. installasjon: Bright Ugochukwu
Ekes (33) og hans versjon av sur
nedbør, «Acid rain». Et utall av små
plastposer formet som vanndråper
henger som en regnsky i små snorer
ned fra taket.

København/Venezia:
Arne Storrønningen

– De fleste kunstverk som beskriver klima-endringene låner
språk og begreper fra miljøbevegelsen, men det er en økende
bekymring blant kunstutøver og eksperter for at denne
tilknytningen også kan hemme nye perspektiver og ny forståelse å vokse fram, hevder dansk kunstekspert.

De neste 200 årene
blir de vanskeligste for
menneskeheten å overleve

B

ålrøyk fra tørr hardved driver over plassen foran Den Frie
Udt st i l l i ng sbygning på Østerbro i
den danske hovedstaden. Flere
hundre kunstentusiaster glir
venissage-vant rundt med små
pappkrus i hånda, fylt med
statskontrollert økologisk saft
av hyllebærblomst. Bålene er
forskriftsmessig fyrt opp i store
metallfat og gir kjærkommen
varme til gjestene som står i
skumringsmørket mens de venter på å slippe inn til åpningen
av RETHINK - Contemporary
Art & Climate, utpekt til årets
nordiske utstilling.
Den høstkledde forsamlingen
glir langsomt og veldisiplinert
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inn i den flotte trebygningen
som i nesten hundre år har vært
et fristed for grensesprengende
og kontroversiell kunst. Nylig
måtte det autonome kunstnerkollektivet bite i gresset og godta
statstøtte og mild innblanding
for å overleve. Ordningen med
ekstremt selvstyre hadde ifølge
lokale kulturmyndigheter overlevd seg selv, og de frie kunstnerne som var knyttet til huset
var for lengst en del av det etablerte danske kunstmiljøet,
mente kulturbyråkratene.
Klimakunstutstillingen er
fordelt på tre av Københavns
sentrale kunstgallerier med
hvert sitt tema. Utstillingen er
støttet med tre millioner danske kroner fra Nordisk Kultur-

fond og utpekt til årets nordiske
utstilling. Arrangørene, fire danske kunstinstitusjoner, skriver at
de ønsker å «eksponere og sette
klimaet på dagsorden på en
visjonær måte» .
Utstillingen i Den Frie Utstillingsbygningen kretser rundt
emnet Rethink – The Implicit,
tenkt nytt om det som tas for
gitt. – Alt som tidligere ble sett
på som en selvfølge, noe som
bare var der, luft, jord, vann, blir
nå mer tydelig, fordi vi langsomt
innser at de risikerer å forsvinne
– og vi med dem, mener Malene
Natascha Ratcliffe, utviklingsleder ved Den Frie Utstillingsbygningen. Utstillingen er ifølge
utviklingslederen en kroppslig
refleksjonsvandring. En kropp

som tar et fenomen som en selvfølge, tenker ikke engang over
hva som tas for gitt, før det er
borte eller hvis vi, som i klimakrisen, blir truet med at det kan
gå tapt, mener den danske kunsteksperten.
– Det ligger et spennende
potensial i utstillingen som
ikke er knyttet til selve verket,
men til publikum selv og den
enkelte deltakers lyst til å eksperimentere med bevegeligheten i
sin egen sansing og persepsjon.
Hensikten er å gi den besøkende
mulighet å merke både begrensningene og utfoldelsesmulighetene i sansingen, forklarer
Ratcliffe.
Mens jeg beveger meg med
køen inn i utstillingsbygningen

“

Kunstnere er de
hvite blodlegemene i den kulturelle
blodstrømmen.
De sanser farer og
utfordringer – og
reagerer tidligere
enn flertallet.

Bill McKibben
01.

er min sansing i første omgang
avgrenset til mitt pappkrus med
hyllebærsaft som stadig vekk må
beskyttes mot ivrige biennalister som presser fra alle kanter.
Jeg flyter med mengden inn i et
mørkt rom hvor en stråle eller
slange av lys bukter seg fra et
punkt i taket og danser i uforutsigbare, fluktuerende bevegelser i luftrommet over oss. Mens
den roterer om seg selv, skaper
strålen en tredimensjonal form
i rommet. Betrakteren får en
følelse av uberegnelighet, at strålen på et tidspunkt, fysisk kan
treffe tilskueren. Gradvis opplever man et samspill mellom
strålen og seg selv og de andre
som er rommet. Forklaringen
ligger i at verkets opphavsmann,

31 år gamle tyske Thilo Frank,
har bygd inn sensorer i lyskabelen som fanger opp bevegelser
og dermed endrer hastighet og
bane. Når en person nærmer seg
lysskulpturen, utvides radius,
hastigheten minkes og rytmen
endres. Thilo Frank er spesielt
opptatt av den fysiske interaksjonen mellom verk og beskuer,
oppgir utstillerne i brosjyreteksten. Verket har fått navnet Vertikalt skip.
I et annen rom møter vi den
nigerianske kunstneren Bright
Ugochukwu Ekes (33) og hans
versjon av sur nedbør. Et utall
av små plastposer formet som
vanndråper henger som en
regnsky i små snorer ned fra
et finmasket gitter i taket. Ved

første øyekast fascineres man
av formene og den estetiske
helheten og mønsteret i installasjonen. Etter en liten tid ved
nøyere gransking blir man
oppmerksom på det kortvarige
synsbedraget. Hver lille pose er
fylt med grått, kullfarget, skitten vann. – Det bygger på mine
egne opplevelser i de oljeproduserende områdene Nigeria,
forteller han i et intervju. Det
er en universell livskilde som er
påført skade, mener den nigerianske kunstneren. «På tross av
verkets alvorlige og skremmende
budskap framstår det visuelt
appellerende. Denne uvanlige
dobbeltheten mellom skjønnhet
og ødeleggelse, er kanskje nettopp medvirkende til å skjerpe

vår oppmerksomhet over for
de klimatiske utfordringene
som framtiden byr oss», skriver
arrangøren i en kommentar i
utstillingsbrosjyren.
Kvelden i den danske hovedstaden er ung.
Vi skal til smk – ikke statsministerens kontor, men Statens
Museum for Kunst, det danske nasjonalgalleriet og hovedmuseet for dansk bildekunst.
Kunstinstitusjonen huser den
andre av klimakunststillingene, RETHINK relations. Vi
møtes av fakler og imponerende
trappetrinn. Den lange toetasjes nyrenessansebygningen fra
1896 er knyttet sammen med to
nyere byggseksjoner, den ene fra
1970 og den siste fra 1996. BygFOLKEVETT nr. 6 • 2009
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Fakta
Kunst og kultur i s
terk vekst
Den internasjonale kunst- og
kultursektoren er i sterk vekst.
Ifølge Jami Stapleton, lektor ved
Birkbeck College, universitet i
London, avvikles det 340 store
kunstutstillinger – og biennialer
i verden i løpet av et år. Mange
er støttet med offentlige midler.
Hver eneste by skal ha sitt eget
museum eller sin egen festival,
skriver den britiske universitetslektoren i en artikkel. Han kritiserer kunst- og kultursektoren for
på den måten å være en del av
en usunn infrastruktur som bidrar
med å belaste atmosfæren med
klimagasser.

03.

Den nye
biennaleindustrien

02.

ningene er enkle og med store
glassflater og rikelig med innfallende lys. Visste man ikke bedre,
kunne man et øyeblikk tro at
man befant seg i hovedkvarter
til et internasjonalt dataselskap
eller i et shoppingsenter. En
innendørs gate med glasstak og
høyhengende gangbroer, binder
den gamle og de nye bygningene
sammen.
Det er her, i den luftige
innendørsgaten at argentinskfødte Tomas Saraceno (36) har
hengt opp sine gjennomsiktelige kloder, eller biosfærer som
han selv kaller installasjonene
sine for. I en brosjyre som jeg
får utdelt sammen med dansk
konfekt og sprudlende eplecider leser jeg at: «biosfærerene er
inspireret af indgående videnskabelige studier af f.eks. skydannelser, sæbebobler og de
geometriske principper i edderkoppespind. Flere af sfærerne
indeholder
plantebaserede
økosystemer, mens den største
inviterer betragteren indenfor»
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02. Installasjonen «Vertikalt skip»
ved Thilo Frank (Tyskland). (Foto: A nders
Sune Berg, Den Frie Udstillingsbygning)

03. REDNINGSUTSTYR FOR SMÅ:
Den kanadiske kunstneren Bill Burs
har laget en serie med rednings- og
overlevelsesutstyr for små dyr, både som
et signal om tragedien bak artsutryddelsen i vår tid, og den nesten hysteriske
troen på at redningsturstyr og tekniske
løsninger kan hjelpe oss ut av kriser og
katastrofer.

Bildet av kloden tatt fra det
ytre rommet var ikke bare en
avbildning, det var en åpenbaring. Det gjorde oss i stand
til å erkjenne det vi allerede
var, en planetarisk art…
Emma Rigdway, kurator ved RSA Arts and

04. ART PÅ RANDEN: Den begavede,
norditalienske, unge kunsteren, Aron
Demetz, representert i hovedutstillingen
under årets Venezia-biennale med sine
utskjæringer i materiale fra sedertrær og
furu, skaper et tvert igjennom moderne
uttrykk ved hjelp av eldgamle teknikker
og materialer.
05. SØPPELMENNESKENE: En kvinne
med barnevogn passerer installasjonen
«trash people» her satt opp på Piazza
del Popolo in Roma mars 2007. Figurene
er laget av den tyske kunsteren HA
Schult og har vært satt opp på Den røde
plass i Moskva i 1999, På den kinesiske
muren i 2001 og foran de store pyramidene i Egypt i 2002. (Foto: A lessandro
Bianchi / R euters)

. En vennlig stemme i en høyttaler bekjentgjør at det er mulig
å stille seg i kø oppe på den øverste gangbroen og entre inn i den
gjennomsiktige gigantboblen,
men bare fire av gangen, føyer
stemmen til. Jeg avstår – og føler
meg ikke tiltrukket av skulle bli
en del av kunstverket.
Jeg forsyner meg av mer
dansk venissage-konfekt, finner
en sitteplass og leser: «Saraceno
er et eksempel på en kunstner,
der forholder sig til verdens
komplekse klimatiske problemer

uden et nostalgisk tilbageskuende perspektiv; i stedet ønsker
han at udnytte konsekvenserne
af de globale forandringer og
den teknologiske udvikling i en
positiv, utopisk gentænkning
af den måde, vi har organiseret
verden på.»
Selv gir jeg meg av sted i den
danske hovedstadens sjarmerende, ikke-transparante og
gamle bebyggelse, til Kunsthall
Nikolaj og den siste av kveldens
tre utstillingsåpninger. For
sikkerhet skyld har jeg et kart

i hånda som jeg tidligere på
dagen har fått av kunsthallens
leder Elisabeth Delin Hansen.
Kunsthall Nikolaj (Copenhagen Contemporary Art Center)
ligger i Nikolaj Kirke som med
sitt ruvende kobberspir er et
kjent landemerke i området. Da
ble bygd på trettenhundretallet strakte strandlinjen og havnen seg helt opp til lille plassen
foran kirken. Kunstnerne Sabine
Haubitz and Stefanie Zoche
som har dannet kunstnerfellesskapet «Haubitz + Zoche» med
adresse München, er ansvarlig
for installasjonen «Water Knows
no Walls» . Med blå en markeringslinje har de tegnet inn den
nye strandlinjen for byen, slik
den vil arte seg dersom hele innlandsisen på Grønland smelter
og havet stiger med sju meter.
Den kanadiske kunstneren
Bill Burns utstilling Safety Gir
for Small Animals forteller på
en overraskende og ny måte at
det ikke bare er menneskene
selv som berøres av den globale

oppvarmingen. Burns er opptatt av dyrenes og det økologiske
mangfoldets skjebne. Knøttsmå
hjelmer, arbeidshansker, flytevester, vernebriller, hørselsvern osv.
tilpasset små dyr, minner oss på
at eksistensiell trussel er alvorlig
– også for små skapninger. Samtidig er det et streif av humor
og absurditet – og en kritikk av
forestillingen om forskjellige
sikkerhetsforanstaltningers tilstrekkelighet.
Ustillingen i Kunsthall Nikolaj har fått betegnelsen Rethink
Kakatopia. Begrepet kakatopia
ble introdusert av den engelske syttenhundretallsfilosofen
Jeremy Bentham som en betegnelse for en negativ samfunnstilstand, et anti-utopia, preget av
kaos, oppløsning og menneskelig lidelse, ikke ulikt det vi er på
vei mot i dag, dersom vi ikke gjør
nødvendige samfunnsendringer,
mener kunsthall-leder Elisabeth
Delin Hansen.
Problemet er at det fortsatt finnes en nesten ufattelig

avstand mellom det jevne hverdagslivet de fleste av oss lever –
og klimakrisen. For de fleste av
oss er krisen fortsatt abstrakt og
vanskelig å forholde seg til som
noe annet enn en fjern trussel
om sammenbrudd og krise, et
eller annet sted der inne i framtida.
– Den berømte engelske fysikeren Stephen Hawking har sagt
i et intervju at de neste 200 årene
blir de vanskeligste for menneskeheten å overleve; lykkes det, vil
vi innen da ha utviklet teknologi
til å kunne forflytte oss ut i rommet, forsetter Delin Hansen.
Om vi tror at verdensrommet
vil utgjøre vår redning i framtiden eller ei, så finnes det en vital
diskusjon innenfor stadig flere
områder om våre samfunnssystemer er i stand til å reagere på
klimautfordringen. Nye holdninger og handling kan kun skje
gjennom etablering av nye innsikter, en prosess som kunstnernes kritiske undersøkelser kan
bidra til å skape.

De ungarske kuratorene og
kunsthistorikerne, Maja og
Reuben Fowkes (translocal.org)
er i ferd med å avslutte en studie
om den moderne kunstbransjens
økologiske fotavtrykk. Hundrevis
av kunstutstillinger spredt over
hele kloden krever et stort antall
flyreiser, omfattende transport
av materialer og elementer til
store installasjoner – og energikrevende utstillingsfasiliteter
arbeidsinnsats. – Kan en slik
biennalekultur med tusenvis av
omreisende kunstnere, kuratorer,
publikum og materiell forsvares
ut fra et klima-og miljøperspektiv, spør de to.

20 kunstverk i sekundet
Ifølge beregninger Paris Biennale
finnes det omkring 6,7 millioner
kunstnere i verden og det produseres 1,6 millioner nye kunstverk
daglig. Den franske kunstorganisasjonen har lagt franske
gjennomsnittstall til grunn i sitt
regnestykke. Det vi si, dersom
hele verden er som Frankrike –
noe de franske ekspertene ikke
finner grunn til å stille spørsmål
ved - skapes det nesten tjue små
og store kunstverk per sekund
kloden over.
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tema kunst og krise

Klimakunst er hot!
For fire år siden etterlyste den amerikanske miljøverneren, forfatteren og
stifteren av klimakampanjen 350.org engasjement fra verdens kunstnere i
kampen mot miljøødeleggelser og global oppvarming

– Det er her samtidskunsten
har sin unike egenskap og mulighet. Kunstnerne kan gi oss helt
nye og nødvendige perspektiver
for utvikling.
– Vil vi se enkeltverk som
påvirker hele samfunnet i en ny
retning, slik for eksempel Harriet
Beecher Stowes bok, Onkel Toms
hytte fra 1852, påvirket en stor
del av den amerikanske opinion
i forhold til synet på slavedrift?
– Det er mulig vi ikke vil se
enkeltstående verk med samme
påvirkningsmulighet. Dagens
kunstnerne, både bildekunstnere og forfattere, arbeider i en
helt annen type samfunn, enn
USA for 150 år siden. Det betyr
ikke at vi skal utelukke muligheten for historisk banebrytende
kunstverk – også i det tjueførste
århundre. Dagens kunstnere
opererer i et informasjonssamfunn hvor oppmerksomhetskonkurransen er enorm. Men
summen av mange kunstuttrykk
og nye og overraskende betraktningsvinkler vil hjelpe oss å se
vår egen sivilisasjon og våre egne
samfunn på en tydeligere måte.
Kunsten kan gi oss hjelp til å se
oss selv og verden med nye øyne,
mener utstillingslederen.
Elisabeth Delin Hansens britiske kollega, Emma Rigdway,
kurator ved RSA Arts and Ecology Center i London skriver i
Rethinks utstillingsmagasin
en artikkel med overskriften
Erkjennelsens kunst. Hun viser
til miljøaktivisten Stewen Brads
spørsmål fra 1966 – før bildene
fra verdensrommet ble publisert
– om hvorfor vi enda ikke hadde
sett et bilde av hele jordkloden?
Han mente det ville være sosialt
tjenlig for menneskeheten å se
jorden som en helhet.
– Når det første klodefotografiet ble publisert, forflyttet
det vår forståelse av verden fra et
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– Det var i siste øyeblikk for at
jeg kunne skrive et slikt essay.
Noe stort var i emning. Siden
den gangen har en flodbølge
av gripende bilder og ord veltet over oss, mente amerikaneren i en artikkel fra august
2009 med overskriften «For
years after my pleading essay,
climate art is hot» . Fortsatt
har ingen matchet naturens
egen oppvisning hevdet han

og henviste blant annet til
bildene til fotografen James
Balog som viser gigantiske
isfjell som bryter sammen og
ruller ut i havet. – Dersom vi
kunne ha fraktet et slikt isberg
til Guggenheim museet for
oppbevart det der for en ukes
tid, så ville kanskje folk ha
forstått hva global oppvarming
dreier seg om, sier McKibben.
Kunstnere er de hvite

blodlegemene i den kulturelle
blodstrømmen. De sanser farer
og utfordringer – og reagerer
tidligere enn flertallet. Det
sterke fokus fra kunstverdenen
er et tegn om at sivilisasjonen
står overfor en trussel. Kunstnere og forskere utøver denne
rollen med størst pålitelighet ,
politikerne er en langt tregere
indikator, hevder Bill McKibben.

Ønsker du et nytt økonomisk liv?
Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for ‘social
banking’. Det innebærer for det første at utlånsformålene vurderes
etter etiske kriterier, og for det andre transparens – det vil si at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank arbeider for
at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske liv gjennom et
nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor man ikke ensidig
fokuserer på egennytte.
Vi tilbyr nettbank, bankkort og de este andre banktjenester.

Velg en bank som bryr seg!

www.culturabank.no

www.fft.no

det finnes veier til en bedre verden...

06.

nasjonalt til et globalt perspektiv, skriver Rigdway videre. Bildet
av kloden tatt fra det ytre rommet var ikke bare en avbildning,
det var en åpenbaring. Det gjorde
oss i stand til å erkjenne det vi
allerede var, en planetarisk art…
Den ubehagelige erkjennelse av
vår nåværende situasjon, er at vi
er en del av et økologisk system,
som vi påvirker mer, enn vi tidligere trodde var mulig. Dette
er en åpenbaring som venter på
å bli undersøkt til bunns gjennom kunsten, mener Emma
Ridgeway.

“

06. Tilbake til begynnelsen. Installasjon av den finske kunstneren Tea Mäkipää.

Alt som tidligere ble sett på som en
selvfølge, noe som bare var der, luft,
jord, vann, blir nå mer tydelig, fordi vi
langsomt innser at de risikerer å forsvinne – og vi med dem.

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

Malene Natascha Ratcliffe, utviklingsleder ved Den Frie
Utstillingsbygning i København.
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

02.

Grønn mat

03.

Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood.com

3. Lysdioder for hjemmebelysning sparer strøm.
(I llustr asjon : I stockphoto)

02. Danske forbrukere fant 575 kosmetikkprodukter med hormonforstyrrende stoffer. (I llustr asjonsfoto: Istockphoto)

01.

01. Svanemerket sofa. (Foto: Norrgavel)

Miljømerket møbelbutikk
Hos den svenske møbelkjeden Norrgavel er alle møblene svanemerket. Nå
har de åpnet sin første butikk i Norge.
Butikken har et stort utvalg av de
fleste møbler; stoler, bord, sofaer, kommoder, skap, senger og hyller.
– Vi oppmuntrer folk til både å
forbruke mindre og å forbruke bedre.
Derfor er møblene våre til minste
detalj bruksgjenstander av høy kvalitet, hevder Nirvan Richter i Norrgavels.
Svanemerkete møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til
blant annet bruk av sertifisert treråvare, og redusert bruk av miljø- og
helseskadelige stoffer.
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Hormonforstyrrende
stoffer i kosmetikk
Jenter som får bryster i 8-årsalderen, sædkvalitet i
fritt fall og en kraftig økning i forekomsten av testikkelkreft er noen av virkningene av hormonforstyrrende stoffer som brukes blant annet i kosmetikk, mener
danske eksperter.
Med hjelp av forbrukere har det danske
Forbrukerrådet laget en liste med 575 produkter som inneholder 17 forskjellige hormonforstyrrende stoffer. Kremer, sjampoer,
parfymer og kosmetikk fra kjente merker som
Biotherm, Nivea, H&M, L‘Oreal, MaxFactor,
The Body Shop, Clinique, Mabelline og Redken er på listen.
– Et så omfattende fokus på hormonforstyrrende stoffer er bra, og produktlisten gir
god hjelp til forbrukere som ønsker å styre
unna hormonkjemi. Samtidig som den legger
et betydelig press på produsentene for å fase

ut stoffene, sier Tone Granaas, daglig leder i
Grønn Hverdag.
Hun råder forbrukeren til å bruke minst
mulig kosmetikk og pleieprodukter. Produkter som er svanemerket stiller strenge krav til
innholdsstoffer, og hormonforstyrrende stoffer er forbudt.
Se listen over produkter her:
http://bit.ly/6nEMQn

Glødepærer og halogenpærer er ut. Nye
LED-lys (Light Emitting Diodes) gjør det
mulig å lyse opp huset med langt lavere
strømforbruk enn før og de har lang levetid. Omtrent 11 prosent av elektrisitetsforbruket i en vanlig husholdning går med til
belysning. Den andelen er det mulig å redusere mye ved å gå over til LED-belysning
eller sparepærer. Se etter LED-lys merket
med «varm hvit» for å unngå «kaldt» lys.
Har du lys som kan dimmes må dimmeren
byttes ut, ellers kan LED-pærene brukes
direkte. Det største utvalget i LED-lys finner du i nettbutikker.

Klimatips:
Framtiden vil takke deg!
k Spis mindre kjøtt eller bli
vegetarianer.
k Gå eller ta sykkelen i stedet for å
kjøre bil.
k Reis kollektivt, og ta tog i stedet
for fly hvis mulig.
k Kjøp brukt, eller produkter med
miljømerket Svanen.
k Kompenser for familiens utslipp
på mittklima.no
k Reparer eller oppgrader i stedet
for å kjøpe nytt.
k Les på skjerm, spar papir og la
skogen stå.
k Del disse tipsene med andre.

Foto: K irsten Sand

LED til belysning

Soppkaker
Får du en vegetarianer på besøk i julen?
Andre som ikke spiser kjøtt? Eller vil du
ha et klima- og miljøvennlig måltid? Lag
smakfulle soppkaker som passer sammen
med det typiske tilbehøret til julemiddagen. Soppkakene kan fryses.
2 ss (1+1ss) olivenolje
10 dl grovhakket sopp (ca. 0.5 kg)
2 dl finhakket løk
6 fedd hakket hvitløk
2.5 dl store havregryn
1.5 dl revet parmesan
2-2.5 dl brødsmuler
3-4 egg
1 ts brødsmuler
1 ts koriander (pulver)
½ ts salt
¼ ts pepper

Litt revet muskatnøtt
Varm 1 ss olje i stor stekepanne. Stek sopp,
løk og hvitløk på medium varme i rundt
fem minutter til alt er mykt. Legg soppblandingen, havregryn, parmesan, brødsmuler, egg, revet muskatnøtt, koriander,
salt og pepper i en stor bolle. Bland godt.
Sett i kjøleskap i 10 minutter. Form 6-8
kaker. Varm 1 ss olje i en stor stekepanne
igjen. Stek kakene i cirka 4 minutter på
hver side - eller til de er gyllenbrune. Kan
serveres med en gang eller varm kakene i
en ovn i 10 - 15 minutter før servering på
medium varme. Kan fryses.
Oppskriften er tilpasset fra Lisas
«Mushroom burger» fra
weheartfood.com
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Klimaideologier

Klimaideologier

tekst:
Knut-Erik Helle

Hvor står du i klimakampen?
Posisjonene og argumentene er mange i møte med vår tids største
miljøutfordring. Er du en teknologioptimist, en grønn anarkist,
klimadiktator eller en økofeminist? Finn ditt klimaideologiske ståsted.
Klimaøkonomen

Reformisten

Klimakrisen skyldes en markedssvikt. Prinsippet om at forurenseren betaler er det eneste
virkemiddelet vi trenger for å løse
krisen. Vi må konsentrere oss om
å innføre avgifter og regulere prisene. Kvotehandel kan bidra til å
rette opp svikten i markedet. Det
blir billigere å løse klimakrisen
med avgifter og markedstilpassning nå, enn å tilpasse seg klimaforandringene om 30-40 år.

Grønne skatter, satsing på alternativ energi, ny teknologi, kildesortering, miljøvennlig transport og lignende enkelttiltak vil til sammen
reformere samfunnet vårt slik at vi kan møte klimakrisen. Bærekraftig
utvikling og en bærekraftig vekst er mulig. Alt i alt kan vi fortsette leve
som før ettersom politikerne blir enige om nødvendige tiltak og tilpasser utviklingen i samfunnet med lover og reguleringer. Næringslivet
vil få nye muligheter til å tjene grønne penger og bidra til å motvirke
klimakrisen samtidig som vi har grønn økonomisk vekst.

Økofascisten

A lle illustr asjoner : M att H ertel / istockphoto.com

En sterk autoritær nasjonalstat
er den eneste styringsformen
som kan redde oss fra klimakrisen. Målet helliger middelet, og
om nødvendig må voldsmakt
brukes for å rydde opp i et samfunn på vei ut over klimastupet.
Å vente på at alle skal bli enige og
la demokratiske prosesser få gå
sin langtekkelige gang er kollektivt selvmord. Krisen må hindres,
koste hva det koste vil.

Teknologioptimisten

Det vil dukke opp en tekologisk
nyvinning som vil redde menneskeheten fra klimaundergang
når alt ser som mørkest ut. Mye
lovende forskning er på gang, alt
fra karbonlagring til storslåtte
ideer om å kjøle kloden ned med
gigantiske speil i verdensrommet
og bygge kunstige trær som samler inn klimagasser. Teknologien
har historisk gjort så mye bra
for menneskeheten og det finnes
garantert en teknologisk «endelig» løsning for klimaproblemene.
Det er fint lite vi som enkeltmennesker kan utrette i møte med
denne overveldende krisen, vi
stoler på at forskerne vil redde oss.

Klimahyrden

Klimakrisen er et faktum og landet vårt står overfor utfordringer uten
sidestykke i historisk tid. Vi må stenge grensene for innvandring for
å klare å produsere nok mat til vår egen befolkning. Internasjonal
handel og reiser må stoppes. Alle ressurser må brukes i arbeidet for
at landet skal klare seg gjennom krisen. Andre land får klare seg selv.
Vi har gjort det vi kan for andre land, nå må vi fokusere på å sikre at
det ikke er vi som tenger hjelp de neste tiårene. Heldigvis er vi et land
med betydelig ressurser i verdenssammenheng. Dette bør være nok til
å sikre at landet vårt vil klare seg gjennom krisen.

Vi har et moralsk ansvar for å forvalte våre medarter og naturen slik
at våre etterkommere kan leve et godt og rikt liv. Vi har gjort en dårlig
jobb. Nå er det opp til oss å rydde opp. Vi har også et kollektivt moralsk
ansvar for de millioner av mennesker som vil bli rammet av den globale
oppvarmingen i form av at grunnleggende menneskerettigheter som
rett til liv og sikkerhet blir truet. De fattigste vil bli rammet hardest,
dermed faller mye ansvar på oss som lever i den rike delen av verden.
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Økokrigeren

Menneskeskapt global oppvarming er historiens
største globale svindel. Det hele er et økonomisk og
ideologisk komplott for å få kontroll og styring over
livene til oss vanlige mennesker og til siste verdensherredømme. Politikere og forskere står bak svindelen, og er godt støttet av hysteriske medier som
uansett trenger noe å skrive om. Forskere som er
kritiske til teorien om den globale menneskeskapte
oppvarmingen nektes økonomisk støtte og slippes
ikke til i mediene. Krisen gir politikerne påskudd
til å innføre nye skatter og avgifter som rammer oss
vanlige folk.

Kampen mot klimaendringene og miljøødeleggelsene er i virkeligheten en krig som krever militant
motstand. Økokrigerens credo er at moder jord ikke
dør, men er «i ferd med å bli drept. De som tar livet
av den har navn og adresser.» Istedet for å diskutere grønne skatter på børstraktorer, brenner økokrigeren ned forhandleren av de klimaødeleggende
bilene. Den militante gruppen Jordas frigjøringsfront
(Earth liberation front (ELF) – også kalt «the elves»
) har vært aktive i mange år. De er stemplet som terrorister i USA og flere soner lange fengselsstraffer
for brannstifting, sabotasje og andre ødeleggende
direkte aksjoner utført i navnet til moder jord.

Klimafatalisten / Dystopisten

Det er for sent. Klimakrisen har
fått utvikle seg for lenge, og nå
vil selv radikale tiltak komme
for sent til å avverge en økologisk
kollaps. Sivilisasjonen er sakte
men sikkert dømt til å gå under
ettersom klimarelaterte kriser
tvinger oss i kne. Ekstrem tørke
fører til at avlinger kollapser med
omfattende matvarekrise og sult
som resultat. Klimarelaterte kriger og ekstremvær vil bety slutten
på den menneskeskapte sivilisasjon. Det beste vi kan gjøre er å
forberede de som overlever på
å bygge opp en ny levedyktig
sivilisasjon fra bunnen av og på
restene etter den eksisterende.

Den grønne anarkisten

Klimanasjonalisten

Konspirasjonsteoretikeren

Vår sivilisasjon representert av
staten, det kapitalistiske systemet, industrialisme, globalisering, vitenskap og teknologi er
ikke i stand til å forhindre klimaforandringene. Disse patriarkalske og hierarkiske institusjonene
er beviselig ødeleggende både
for menneskets frihet og naturen gjennom innbyrdes konkurranse, krig og profittjag. De
kan verken reformeres til noe
bedre eller løse klimaproblemet
som de selv har skapt, og må
derfor bygges ned og omformes
til desentraliserte, selvforsynte,
uavhengige og frie økologiske
samfunn med noen hundre mennesker. Disse økolandsbyene kan
arbeide med naturen istedet for å
motarbeide den og realisere menneskets sanne natur i et miljø
preget av samarbeid og ikke ødeleggende innbyrdes konkuranse.

Dypøkologen

Klimadiktatoren

Demokratiet og de evige multilaterale forhandlingene mellom stater
kan verken takle klimautfordringene eller sette i verk de krevende
tiltakene som skal til for å unngå klimakatastrofen. Et langt mer
radikalt og handlekraftig system er eneste løsning. Krisen krever et
globalt klimadiktatur hvor en opplyst klimaelite får absolutt makt til
å gjennomføre nødvendige tiltak. Et klimadiktatur er et nødvendig
onde - i en desperat tid.

Økofeministen

Roten til klimakrisen og vår dysfunksjonelle miljøødeleggende
sivilisasjon er patriarkatet. Det

Vår selvsentrerte holdning til
naturen er roten til klimakrisen.
Den økologiske krisen har fått
utvikle seg fordi naturen bare
har verdi for oss mennesker i
kraft av å være råvareleverandør
for vår art. Vår art må modnes
slik at vi klarer å identifisere oss
med naturen som helhet og utvide
vår medfølelse til hele biosfæren.
Alle livsformer må ha verdi i seg
selv. Dette er både en åndelig og
psykologisk modningsprosess.
En evne til å identifisere oss med
andre livsformer og biosfæren
som helhet er nødvendig for å helbrede vårt destruktive forhold til
naturen og våre medarter. Likhet
i biosfæren!

er en sammenheng mellom
undertrykkelsen av kvinner og
naturen. Begge har vært gjenstand for mannens rett til å kontrollere og manipulere, og både
kvinner og natur er behandlet
som passive objekter. Symbolsk knyttes kvinnen nærmere
naturen gjennom livssyklusen
som fødende og begreper som
«moder jord» . Å fjerne patriarkatets dominans og la kvinnenes
sanne naturnære legning få sette
sitt preg på samfunnet vil føre
oss nærmere en økologisk sunn
verden og løsninger på klimakrisen. Vi må gjenopprette, lege og
gi plass til de skjulte, sensurerte
og knuste stemmene til både
kvinnene og en natur i krise.
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Replikk

ALLE FILMENE HAR
NORSK TEKST!

SPIRITUELLE

DVDFILMER
Utvikling av menneskets bevissthet er essensielt
for å redde miljøet.

tekst Rolf Luneng
Lege

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

Er politikerne friske nok?
Det er kun friske politikere som kan skape en sunn og
bærekraftig utvikling her hjemme og internasjonalt.
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kunne gjøre moder jord frisk,
vakker, bære- og livskraftig for
framtiden.
Tiden er overmoden for våre
politikere til å innta rett medisin og bli friske nok til
å ta og gjennomføre
de nødvendige helsetiltakene for å redde
klimaet og mil-

jøet, ellers risikerer vi at pasient
jorden vil gå fra syk til dødssyk i
løpet av få tiår.
At mennesket må reddes fra
en mulig framtidig naturkatastrofe begynner å bli
overveiende sannsynlig for mange forskere,
men allerede nå ser vi
konturene av en

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...

En storslått og
usedvanlig film,
som tar deg med
på en reise ut av
mentalverdenen
220,- og inn i nået.
enda større og verre krise – vår
tids egenskapte menneskekrise.
Mennesket er selv i krise og i
oppløsning. Og det er i stor grad
denne menneskekrisen som har
ført til den økende klima- og
miljøkrisen. Det kan derfor
komme til å vise seg at vi aller
mest må reddes fra oss selv og
våre politikere, for alle de andre
menneskeskapte krisene gjenspeiler bare vår egen krise og
sykdom.
Gjør ikke verdens politikere
og ledere det de MÅ ved starten
på det nye tiåret, vil utfordringene og problemene bli mye
større det neste tiåret.
Toppmøtet vil avsløre
om politikerne er
friske og dugelige
nok. Det får vi
snart det endelige svaret på.

220,-

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

BESTILL I VÅR NETTBUTIKK

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

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

Ring +47 900 23 253 • E-post info@nofuel.no

HUD OG HÅRPRODUKTER

60 ml.

190,-

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

LIVOS naturmaling har eksistert i mer enn 25 år i Norge.
I llustr asjon : M att H ertel / istockphoto.com

Verden trenger mer enn noe
annet politikere som er sunne
og sterke i sin moralske og
etiske vurderingsevne av den
globale klima- og miljøutfordringen vi står overfor i dag og
i årene som kommer.
Tiden er forbi for politikere
som dyrker egen karriere, som
tenker og handler kortsiktig,
som lar seg lede og påvirke av
interessegrupper i samfunn og
næringsliv med kapitalistiske
særinteresser uten tanke på
miljø og klima, og som har gjenvalg eller framtidige toppstillinger i det private næringslivet som
det viktigste målet i framtiden.
Det er nettopp slike politikere
og ledere, med mangel på sunn
innsikt, visdom og kunnskap,
som har ført verden og oss dit
vi er kommet i dag – til et være
eller ikke være allerede i dette
århundret.
Klimatoppmøtet i København vil måle «tempen» på
politikernes moralske helsetilstand, en avgjørende prøve på
deres etiske og moralske vilje
og evne til å stå sammen om
historiens viktigste utfordringer og skjebne. Den vil, selv om
ingen vil innrømme det, være
dommen over verdens politiske
ledere, og gi den diagnosen
«friske» eller «syke» - dugelige
eller udugelige.
Og bare friske ledere vil

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

Det er mange som prøver å etterligne LIVOS-konseptet, men ingen
andre malinger tar vare på helse og miljø som LIVOS. Med fornybare råstoffer fra naturen som ikke er skadelige er LIVOS helt
enestående. Ikke la deg lure av fine ord som miljømaling, allergivennlig etc. I syntetisk maling finnes alltid råstoffer (konserveringsmidler etc.) som kan være både allergi- og kreftfremkallende.
NAAF har verken kunnskap eller ekspertise til å godkjenne maling.
Vær heller 100% trygg, bruk LIVOS. Kontakt oss på:
www.naturmaling.no eller 64 94 60 69.

Fotograf?

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

www.justworldphoto.org
Besøk nettsiden for mer informasjon.
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Amazonas

Amazonas

I Ecuador:
Tove Silveira Wennergren

Regnskog på
vippepunktet
Omar Navarrete har sett vannføringen i elven ved landsbyen bli mindre på få år.
Familien får nå vann fra den tredje brønnen de har gravd. De to andre tørket bort.
Vi er ikke i utkanten av en ørken i Afrika, men i verdens største regnskog. En skog
vei på mot vippepunktet.

01. Tusenvis av døde fisk i en
tørkerammet sideelv i
Amazonas i november i år.
(Foto: Bruno K elly / R euters)

02. En død alligator i tørkerammet Amazonas i november
i år. (Foto: Bruno K elly / R euters)

02.
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Stalin Narvaez sitter
uten for de enkle trehuset sitt
sammen med moren Ersilla
Machoa. I den kvelende heten
er det bare å ta det med ro. Narvaez er lærer ved skolen i den lille
kichwa-landsbyen Pamiwa Chucha i Ecuador. Machoa mater en
fuglunge med bananbiter. I en
annen kurv sitter to små grønne
papegøyer. Urfolkene har hatt
Amazonas som hjem i generasjoner. Ingen kjenner regnskogen som dem.
– Mor pleide å så i august,
men nå vet vi aldri. Vekstsesongene har blitt forandret. Når
det er vinter er det sol og når
det skal være sommer regner
det. Avlingene ødelegges ofte og
mange familier i byen har mistet
cacao-avlinger sine, forteller Stalin Narvaez.
Familien er avhengig av regn
for å få drikkevann. Når det
ikke er nok regnvann, er det
langt å gå til elven. Ifølge Narvaez er det vanskelig for mange
i Pamiwa Chucha å koble hogst

i regnskogen med klimaforandringer.
Tilbake til tradisjonene

– Både folk fra landsbyen og folk
utenfra hogger trærne våre, men
uten trærne kommer den intense
varmen. Vi ber alle avstå fra å
hogge trær, og heller plante nye
trær, sier Narvaez.
I nærheten av hjemmet til
landsbylæreren har noen fra
landsbyen ryddet et stort område
i skogen for å plante rotfrukten
yuca. Tidligere pleide urfolket å
plante yucaen mellom trærne i
skogen. Med tiden har tradisjoner og kunnskap om hvordan
man best utnytter skogen uten
å forstyrre den gått tapt. Stalin
Narvaez tror at jo vanskeligere
vannsituasjonen blir og desto
mer uberegnelig klimaet blir,
desto mer vil folk forstå.
– Håpet for framtiden ligger i
å styrke identiteten til skogurfolket og finne tilbake til det tradisjonelle livet, mener han.

Elvene synker

Nybyggerne, såkalte «colonos»,
vitner også om et tørrere klima i
ecuadoriansk Amazonas. Omar
Navarrete sitter ved den lille bekken som for få år siden var en
mellomstor elv, og kjøler seg ned
med det friske vannet. Et stykke
unna ligger grillplassen som innbyggerne i landsbyen Taracoa har
bygget ved elven for å nyte den
svale elvebredden. Nå ligger grillplassen et godt stykke fra bekken.
Vannivået i elven har falt med en
meter de siste ti årene.
– Om ti år til har vi kanskje
ikke noen elv her. Hvor skal vi da
få vann til avlingene våre? Da må
vi flytte, sier Omar Navarrete.
Brønnpumpen går for fullt
mens kona Teresa Castillos vasker klær for hånd. Det er den
tredje brønnen familien har blitt
tvunget til å grave på kort tid. De
to andre tørket inn. Teresa forteller at landskapet har forandret seg mye i løpet av de nesten
20 år som familien har bodd i
landsbyen Taracoa.

– Der var frodig regnskog her
før. Nå er alle de høyreiste trærne
borte, forteller hun.
Planter trær

Omar Navarrete er bevisst problemene knyttet til avskogingen.
Han leder planteskolen i byen
Taracoa.
– Vi vil ikke plante et tre for å
selge det, men for å beskytte klimaet og vannet. Det er vanskelig
for folk å forstå sammenhengene
med lite formell utdanning. Vi
må ta tilbake det vi har tapt
og beskytte vannet, sier Omar
Navarrete. Han samarbeider
med den spanske miljøorganisasjonen Solidaridad for å plante
trær i området. Omar håper at
treplantingen kan legge grunnlaget for økoturisme i framtiden.
Ifølge prosjektkoordinatoren for
skogprosjektet, Alfredo Ponce,
har forståelsen for hvordan
avskoging påvirker befolkningen
og deres barns framtid økt.
Veien fra innsikt til handling
er likevel ofte lang. Når fattige
FOLKEVETT nr. 6 • 2009
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Amazonas

Robert Henson:
ROUGH GUIDE om
03. En Huaorani fra nationalparken
Yasuní protesterer mot oljeutvinning i
ecudoriansk Amazonas.
(Foto: Guillermo Gr anja / R euters)

04. Nyhogd tømmer fra regnskogen i
Amazonas. (Foto: Paulo Whitaker / R euters)

Klimaendringer
• Symptomene • Forskningen
• Debattene • Løsningene
På norsk

03.

mennesker må velge mellom en
avling som gir mat i år eller å
plante trær som blir viktige for
barn og barnebarn i framtiden,
er valget gitt. Det samme gjelder
illegal hogst.
– Ingen landsbyfolk vil hogge
et tre uten at de har et økonomisk behov på grunn av sykdom
i familien eller annet. Vi må gi
folkene her en inntekt. Hvis
ikke vil de fortsette å felle trær,
mener Alfredo Ponce.
Illegal hogst

På veien like utenfor Taracoa
laster noen menn en lastebil
med tømmer. Det er umulig
å vite om det er fra lovlig eller
ulovlig hogst.
I provinsen Orellana var
den lovlige hogsten på 90.000
kubikkmeter tømmer i 2006.
Alfredo Ponce regner med at
den illegale hogsten er tre ganger så stor.
– Hvis en står på broen over
elven Napo midt i byen Coca en
halv natt, vil en se minst ti lastebiler fulle med regnskogstømmer som kjører rett forbi alle
kontrollposter, forteller han.
Alfredo Ponce vil gjenskape
den opprinnelige skogen og
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bidra til et økologisk skogbruk.
Men det er vanskelig å konkurrere med den illegale handelen.
Et cedertre gir 20 dollar i kontanter til bonden som hogger
det. Bonden vet ikke at treet selges for 5000 dollar på det svarte
markedet i USA, at hogsten ødelegger den biologiske balansen
i et stort område av skogen og
at avskogingen fører til lokale
klimaforandringer.

“

Science i år. Selv en moderat
temperaturøkning vil føre til
et skogtap på mellom 20 til 40
prosent innen hundre år. Amazonas opplevde ekstrem tørke i
2005. Ifølge forskerne medførte
det utslipp av fem milliarder
tonn karbondioksid. Det er mer
enn det Europa og Japan samlet
slipper ut på et år.
– Mer en halvparten av
artene på jorda og to milliarder

Mor pleide å så i august, men nå vet
vi aldri. Vekstsesongene har blitt
forandret.
Stalin Narvaez, lærer

Mot vippepunktet

Urfolkenes bekymring for klimaet og elvene blir støttet av
forskerne. Nye studier viser at
regnskogen er langt mer følsom
for tørke enn tidligere antatt. En
global oppvarming på fire grader vil føre til at 85 prosent av
Amazonas dør, ifølge studien
som ble publisert i tidsskriftet

mennesker avhenger av regnskogen. Verdens tropiske regnskog
spiller også en viktig rolle i
reguleringen av klimaet, uttalte
forskeren Sandy Andelman fra
Conservation International
under lanseringen av rapporten.
For regnskogen i Ecuador finnes det indikatorer på
lavere vannføring og høyere

04.

temperaturer, sammen med et
uberegnelig klima som rammer jordbruket med mindre
vann og uregelmessige vekstsesonger. Tidligere var det sjelden lange perioder med tørke i
Amazonas. Nå kan det gå uker
uten at det regner. Forskere ved
Det brasilianske nasjonale forskningsinstituttet for Amazonas
hevder at avskogingen som fører
til lokale klimaforandringer og
tørke på grunn av globale klimaforandringer sammen fører
regnskogen til et økologisk vip-

pepunkt. Går utvikingen videre
vil regnskogen dø. Ifølge WWF er
prisen på 4 millioner kvadratkilometer tapt regnskog 9000 milliarder dollar.
Det politiske klimaspillet

Regnskogen i Ecuador er fanget i et politisk spill med mange
motstående interesser. Biologisk
mangfold og klima står opp mot
økonomiske interesser som oljeutvinning og tømmersalg. Ecuadors president Rafael Correa
støttet i 2007 miljøorganisasjo-

nenes ide om å beskytte deler av
nationalparken Yasuní mot oljeutvinning, hvis rike land var villige til å betale for å la oljen ligge
urørt på den 5000 hektar store
blokken ITT (Ishpingo-Tapococha-Tiputini). Oljeblokken har
rundt 20 prosent av oljereservene
til Ecuador, eller omkring 900
millioner fat olje. Ecuador ønsket
støtte på halvparten av verdien
til den antatte oljen. Correa har
fremdeles ikke fått den støtten
som skal til for å la oljen ligge og
arbeider fremdeles med å finne
betalingsvillige land. Allerede nå
byr flere oljeselskaper på konsesjonsrettighetene.
Oljeutvinning fører til økt
avskoging i Amazonas, etter som
veier åpner opp for illegal hogst
og bosetninger. Avskogingen i
lille Ecuador er ikke langt unna
med hogsten i Venezuela og Brasil. Hvert år hogges det rundt
3000 kvadratkilometer regnskog
i Ecuador. Miljøorganisasjonen
Acción Ecologica hevder at det
hogges et tre for hvert fat med olje
som utvinnes. Olje og avskoging
er to av synderne, som sammen
med global temperaturøkning
kan føre Amazonas over vippepunktet.

ISBN: 978-82-562-6919-8
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Norwatch
tekst Erik Hagen
Norwatch

Jakten på den
siste fosfatstein
For hvert år minker de tilgjengelige fosfatforekomstene på kloden. Norge er tungt
inne i knivingen om steinene som er igjen.
01.

Fakta

Dette er fosfatindustrien
kV
 erdens tilgjengelige fosfatre-

server er i ferd med å tømmes.
kO
 m 30 år kan verdensproduk-

sjonen av fosfat ha nådd sitt
toppunkt, eller «peak» .
kU
 SA, Kina og Marokko/VestSahara kontrollerer ¾ av alle
gjenværende fosfatreserver i
verden.
k F osfatstein brukes hovedsakelig til kunstgjødsel.
kN
 orske Yara er verdensledende
på kunstgjødselhandel.
kO
 ljefondet er tungt inne i
fosfatindustrien.
k F osfat er en viktig del av menneskets diett, og kan gjenvinnes.
kS
 venske myndigheter har foreslått at 60 prosent av fosfatet i
kloakksystemet skal gjenbrukes
innen 2015.
* Les mer om fosfat på hjemmesiden
www.phosphorusfutures.net
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Norwatch tok nylig Oljefondet på
fersken i å investere i uetisk fosfathandel i Vest-Sahara. 4,5 milliarder norske pensjonskroner er
plassert i 8 internasjonale bedrifter som kjøper inn mesteparten
av fosfatet som marokkanske
myndigheter produserer i det
okkuperte området. Fosfathandelen skjer i strid med lokalbefolkningens ønsker og interesser, og
bidrar til å finansiere og forlenge
okkupasjonen.
Det er én hovedgrunn til at de
store gjødselkonsernene søker
seg inn i et kontroversielt område
som Vest-Sahara: Det er rett og
slett ikke mange alternativene å
velge mellom.
Fosfat er blitt en global – og
livsviktig – knapphetsvare.
Alle livsformer er avhengig av
fosfat. Vi mennesker får det gjennom maten vi spiser, som i sin tur
er dyrket fram på fosfatholdig
gjødsel. Mesteparten av gjødselen
er laget fra organisk materiale,
men en økende andel er basert på

kunstgjødsel, som altså er laget av
fosfatstein.
Det er 62 milliarder tonn fosfatstein igjen på kloden, ifølge et
grovt estimat fra amerikanske
myndigheter. Bare en firedel av
dette er i dag tilgjengelig for å bli
gravd fram. Resten ligger enten
på havbunnen, eller det er forurenset av giftige tungmetaller.
For hvert år som går, er de gjenværende fosfatreservene stadig
mer utilgjengelige og av stadig
stusseligere kvalitet. Bransjen
selv anslår at det er maksimalt
hundre år igjen av dagens reserver. Om bare tjue år kan produksjonen ha nådd toppen.
Alle snakker om dagen oljen tar
slutt. Men det er i dag lite fokus
på ressursen som vår egen middagstallerken er avhengig av, og
hvordan man skal komme i møte
krisen som en dag vil tvinge det
industrialiserte jordbruket i kne.
Åttedoblet

De sparsomme forekomstene av

fosfat i verden er spredt rundt
på en håndfull land, og den
internasjonale knivingen om de
gjenværende fosfatforekomstene
kan i framtiden bli like intens
som dagens geopolitiske spill
om olje. Kina har skrudd opp
eksportavgiften slik at de kan
beholde det meste selv, og USA
begynner å gå tom. Den suverent
største eksportøren er Marokko,
som altså kontrollerer produksjonen i nabolandet Vest-Sahara.
– Ett Kuwait i den arabiske
verden er tilstrekkelig, uttalte
den marokkanske kongen før
okkupasjonen av det fosfatrike
territoriet i sør.
Samtidig som de gjenværende
forekomstene krymper inn, øker
etterspørselen kontinuerlig. Klodens befolkning er ventet å nå 9,5
milliarder i 2050, mens stadig
flere mennesker legger om dietten til matvarer som krever større
dyrkningsarealer. Kunstgjødselen
gjør at man foreløpig kan tyne ut
mer mat per kvadratmeter dyr-

ket mark, og slik slipper man i
dag at enorme landområder blir
ploget opp for jordbruket. Men
kunstgjødsel-eventyret vil ikke
fortsette inn i himmelen.
I 2007-2008 opplevde jordbruksbransjen et første tegn på
et framtidig knekk i tilbudet. På
få måneder ble prisen på fosfatstein åttedoblet. Den voldsomme
veksten i fosfatprisene vitner om
hva som vil skje den dagen produksjonen når sin «peak» . Scenariet ligger bare et par tiår inn
i framtiden.
Verdens største produsent av
kunstgjødsel – med syv prosent
av verdensmarkedet – er norske
og delvis statseide Yara. Framtidsutsikter med høye priser og
økt etterspørsel passer egentlig
bedriften godt.
– Yara er posisjonert midt i en
av de store og tunge globale trendene i vår tid, nemlig behovet for
å øke matproduksjonen i verden,
pluss et økende behov for biodrivstoff. I begge disse trendene står

Yara og bruk av kunstgjødsel sentralt. Det er derfor all grunn til
videre optimisme, sa Yaras tidligere konsernsjef Thorleif Enger til
Nationen idet gjødselprisene gikk
i været våren 2008, og Yara håvet
inn kjempeoverskudd.
Biodrivstoff

Tilbake til oljen: For å møte behovet for manglende drivstoff, har
industrien kommet fram til flere
alternative former for «forbybar
energi» . En av disse formene er
biodrivstoff, som dyrkes fram på
kjempeplantasjer.
Men hvordan dyrker man
fram biodrivstoff? Jo, ved hjelp
av kunstgjødselen som tar slutt
omtrent samtidig med oljereservene. Faktisk var det økte behovet
for biodrivstoff sannsynligvis en
av de medvirkende årsakene til
den kraftige økningen på fosfatprisene i 2007-2008.
Til tross for at det er åpenbart
at verden vil stå overfor en gjødselkrise, er det i dag et stort svinn

i fosfatforbruket. Det aller meste
fosfatet som graves opp kommer aldri til nytte. Bare rundt
20 prosent av det som graves ut
av reservene årlig finner veien til
selve middagstallerkenen, ifølge
en australsk undersøkelse. Resten
forsvinner på veien. Enorme ressurser brukes på å transportere
fosfat og gjødsel rundt på verdenshavene, men det meste kommer bort idet fosfatsteinen gjøres
om til gjødsel, eller renner vekk i
løpet av matproduksjonen.

01. Om noen tiår er verdens forekomster
av fosfat brukt opp. Da risikerer klodens
befolkning stå overfor en alvorlig matvarekrise. I mellomtiden er økt etterspørsel
og høyere priser på gjødsel er et gode
for selskaper som Yara. Bildet viser en
fosfatforekomst i Marokko.
(Foto: Yann A rthus -Bertr and/CORBIS)

Alternativet

– Skal jordbruket bli bærekraftig
i framtiden, må det satses mer på
gjenbruk av fosfat, sier den australske fosfatforskeren Dana Cordell, om hvordan den forestående
krisen skal unngås.
For akkurat på dette punktet
skiller fosfatet seg fra oljen: Mens
oljen ikke lenger finnes når den er
brukt, forblir fosfatet i omløp. I
kukaker og menneskeekskrementer skal det være mer enn nok

fosfat for å dekke vårt eget fosfatbehov. En nylig studie viste at det
faktisk er tilstrekkelig fosfat i vårt
eget urin til å dyrke fram 50-100%
av matbehovet. Men ennå er ikke
teknologien for å gjenbruke fosfat
utviklet.
Den letteste løsningen for
industrien – og mest lønnsomme
– er dermed fortsatt å bruke opp
forekomstene av tilgjengelig fosfatstein mens de ennå finnes.
FOLKEVETT nr. 6 • 2009
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Stifinner

tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Dagdrøm i desember
Hva dagdrømmer jeg om i
desember? Jeg drømmer gjerne
om favoritturen min. Fotturen til
min egen kremtopp. Jeg drømmer
om Ramstadslottet i Akershus.
Du må ikke tro at jeg gleder
meg til vårskogen allerede nå. Jeg
trives i skisporet – og med snølyset. Likevel dukker maiskogen
ofte opp i tankene mine. En blanding av minner og forventninger.
Jeg hører fuglesang i lysegrønne
åssider. Jeg hører ravner rope. Jeg
ser maigull og gjøksyre og bekkeblom. Jeg rusler på hvitveistepper.
En huggorm hveser på stien.
En venn av meg mistrives i skogen. Hans grønne tilfluktsrom er
parken. Parkens grusganger og
alléer. Livet hans er uordentlig.
Derfor tiltrekkes han av parkens
orden. – Det er ikke uten grunn
at vi mennesker i over to tusen
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år har laget symmetriske parker,
hevder han, og føyer til: – Jeg vender tidsnok tilbake til naturen.
Min psyke tiltrekkes av skogens uorden. For meg er en
gammel skog mer dragende
enn hagen i Versailles. Når det
er uorden inni meg, trives jeg
med uorden utenfor meg. Kanskje en ytre orden blir en for stor
kontrast til en indre uro? Kanskje kurerer jeg likt med likt på
homøopatisk vis?
På gymnaset satt jeg på klasserommets vindusrekke – nest bakerst. Blikk og tanker forsvant ofte
ut av vinduet. Karakterboken fikk
lide. En sjelden gang stilte skolens
rektor opp som vikar i norsktimen. Én av timene brukte han,
ikke til grammatikk, som var
hans spesialfelt, men til å snakke
om dagdrømmenes betydning.

Det er få timer jeg husker bedre
fra skolen.
Hva hadde vi mennesker vært
uten fantasi og forestillingsevne?
Ynkelige skapninger. Hvor fantastisk er ikke evnen til kjapt og
utslippsfritt kunne forflytte seg
til et annet sted? Bevege seg inn i
en annen virkelighet. Jeg går ofte
på beina opp til Ramstadslottet
(394 meter over havet). Oftere er
slottet i tankene mine, i drømmene mine, i fantasien min.
Desember 2001: Jeg reiser
meg fra frokoststolen, henter
en marsipangris i skapet, heller
mer kaffe i koppen – og leser en
gang til i Aftenposten: «Regjeringen har fredet et område
på 2,1 kvadratkilometer rundt
Ramstadslottet» . Jeg kunne slå
meg til ro. Jeg er nemlig redd for
å miste steder som har betyd-

ning for min mentale helse. Nå
behøvde jeg ikke lenger engste
meg for hugstmaskiner. Monstere som kunne maltraktert
skogen og stiene på få timer. Nå
vil jeg alltid kjenne meg igjen når
jeg kommer inn dit. En del av psyken min er fastboende der inne i
skogen.
Hva ville jeg ha savnet om
jeg skulle bosette meg i et annet
land? Mest ville jeg ha savnet skogen ved Ramstadslottet. Jeg ville
savnet mangfoldet. Det uoversiktlige mangfoldet, rotet. Hele
tiden noe nytt å se på, lukte på,
lytte til. Kontrasten mellom flate
myrer og loddrette revner. Mellom døde trær og nyfødte spirer.
Mellom lun, mørk skogbunn og
forblåste, solsvidde koller. Mellom tjern og tørre furuknauser.
Jeg hører skogen synge. Jeg

hører bokfink og svarttrost. Jeg
hører vann risle. Trestammer
knirke. (Gresshoppen hører jeg
ikke lenger). Jeg ser grønt blir
presset ut av trærne, som om de
var tannkremtuber. «Hva er det
i mørket som lengter så inderlig efter himmel at det skaper et
grønt tre for å uttrykke det», spør
poeten Tove Lie.
Gamle byer ligner gamle skoger. Ta Venezia. Den bugner av
detaljer. Akkurat som skogen.
En blanding av åpne lysninger
og tette, kronglete områder. En
veksling mellom smale passasjer
og brede piazzaer. Nesten hvert
skritt du tar bringer deg inn i en
ny verden. Venezia er lett å gå seg
bort i, akkurat som skogen.
Byer og skoger utvider min
verden. Særlig hvis de har levd
lenge. Jeg blir en del av noe stort

og rikt når jeg står på Rialtobroen eller på Ramstadslottet.
Tidsbegrepet blir utvidet. Ravnene, furuene og grunnfjellet i
granitt på slottet mitt, har levd
lenge på jorda. Uten minne, der-

“

På stien opp til Ramstadslottet.

Rolf Jacobsen mener taigaen
begynner ved Ånestadkrysset i
Løten. Derfra er det «treskygge,
skogsfugl og maur halve jordkloden rundt» . Jeg mener taigaen
begynner ved mitt slott, omtrent.

For meg er en gammel skog
mer dragende enn hagen
i Versailles.

imot, er nyfødte bykvartaler og
ferske plantefelt i skogen.
Fra Ramstadslottet ser jeg østover mot taigaen. Den rommer
40 prosent av verdens skog og er
landjordas største sammenhengende økologiske system. Poeten

En dagdrøm i desembermørket: Jeg sitter på et svaberg oppvarmet av vårsola. Nyter kaffe
fra termosen i små slurker (Löfbergs Lila). Henter fra sekken en
fruktkake bakt av rosiner, svisker,
fiken, aprikos, hasselnøtter og en

skvett konjakk. En måltrost står
for taffelmusikken: kyklivi kyklivi
kyklivi, tiksi tiksi tiksi. Innsjøen
Øyeren står for utsikten (havet har
slektninger innenlands). I en slik
stemning blir jeg glad i det meste
jeg legger merke til.
Når jeg er oppstemt, faller
det innimellom en skygge inn
over gleden. Det er ikke alltid
jeg vet hvorfor. I dag vet jeg det.
En roman smetter inn i tankene mine. I Aldous Huxleys
dystopiske «Vidunderlige nye
verden» sier direktøren ved Londons utklekkings- og karakterformingssentral: «Og det er en
alvorlig mangel ved blomster og
landskaper: Begge deler er gratis.
Naturfølelse holder ingen fabrikk
i gang. Derfor besluttet man å
oppgi kjærligheten til naturen,…”.
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KJØP ØKOLOGISK
BOMULL I VÅR
NETTBUTIKK

Tekster i utvalg Steinar Lem

Steinar Lem ( 9.mai 195128.april 2009) var Framtiden i
våre henders talsperson gjennom
mer enn tjuefem år. Han holdt
mer enn tusen foredrag, utgav
syv bøker og skrev omkring 150
intervjuer med ledende norske
samfunnsaktører i tillegg til flere
hundre andre artikler og reportasjer. Folkevett presenterer i de
kommende utgavene glimt fra
Steinar Lems rikholdige tekstproduksjon og forfatterskap.

Motstandsbevegelsen
Hvis jeg våkner om natten, og furutrærne
utenfor vinduet er fulle av månelys og svak
vind, og Victor er borte og katten er borte, ja
alle er underlig fraværende - sitter kan hende
restene av drømmer så sterk i at jeg tror det
må finnes skjulte livskrefter, som bare venter
på det rette stikkordet for å vise seg på scenen,
og at det eneste som kan hindre dem i det,
er at dette stikkordet ikke uttales fordi ingen
tror det vil virke. Kanskje er det slik, men jeg
er ikke sikker. Det skader iallfall ingen hvis
jeg noterer:
Det finnes en motstandsbevegelse. Hinsides
miljøbevegelsen og de politiske ungdomsorganisasjonene, bak det offisielle miljøbyråkratiet og forskningsmiljøene og de små
solidaritetsgruppene – finnes det en annen,
mer omfattende og skjult motstandsbevegelse, blir det fortalt. Betingelsene for at
denne motstandsbevegelsen skal lykkes, er
nettopp at den arbeider i det usynlige, uten
avisoppslag, utenfor offentlighetens flakkende lys. Når nesten ingen innrømmer at
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innpå seg, og derfor er utilgjengelig for vanlig
politisk kartlegging. Bare den som ønsker å
delta selv kan få innsikt nok til å kommentere den. Men hvordan kan de kommentere
motstandsbevegelsen hvis de ønsker å tjene
den, og den nettopp er avhengig av hemmeligholdelse, spør skeptikerne og tvinger de
sterkere i troen til forlegenhet. Og hvorfor har
en mektig motstandsbevegelse ikke aksjonert
eller brutt igjennom allerede?

de engang kjenner til denne motstandsbevegelsen, er det bare et tegn på hvor sterk den
er, tror noen. Andre som har beskjeftiget seg
med saken, mener tvert imot at motstandsbevegelsen er så lite merkbar fordi den er skjør,
og usikker på seg selv, at den egentlig mest
eksisterer som en ide i kraft av behovet for at
den må finnes. Til det svarer de første at motstandsbevegelsen ikke slipper hvem som helst

Her deler svarene seg i to. Enkelte mener at
motstandsbevegelsen er avhengig av gunstige
forhold, at det må legges planer, opprettes
kontakter i maktapparatet og lokalmiljøene,
slik at en koordinert og omfattende aksjon
kan gjennomføres når tiden er inne. Enhver
åpen kamp på et for tidlig tidspunkt vil
bare føre til nederlagt i møte med fienden.
Motstandsbevegelsen ville nøstes opp, nettverkene avsløres, tapene bli utålelige. Men
undergrunnsarbeidet har allerede kommet
mye lenger enn noen vil tro. De mest ytterliggående – men de har ikke stor støtte – tror

Det stjeles hver natt fra
de rikes bankkonti og
overføres til fattigfolk,
men ikke i større målestokk enn at virksomheten ikke oppdages.

at på en vakker dag, på et avtalt
tidspunkt, som slett ikke ligger
langt unna, vil maktmennesker i
alle slags nøkkelstillinger, dagsrevyoppleseren og hun som sitter i
kassa i matvarebutikken, liksom
stryke av seg skuespillermasken
og kaste parykken og erklære
seieren for vunnet. Det andre
svaret på spørsmål om hvorfor
motstandsbevegelsen ikke gjør
seg gjeldende med aksjoner, sabotasje og propaganda, er mer overraskende for den som ikke tror på
det: Motstandsbevegelsen gjør seg
gjeldende. Bare ikke under navn
eller logo. Uten det omfattende og
selvutslettende arbeidet som tal�løse modige kvinner og menn gjør
– og noen er merkelig unge – alt for
unge til så farlig arbeid – ville alt
håp for lengst vært ute.
Skulle man bruke et bilde – mer er
det ikke - er motstandsbevegelsen
på ferde hver natt: Regjeringspapirer omskrives nesten umerkelig,
man går inn på bedriftenes dataanlegg og justerer tall og formuleringer så koordinert at det ikke
oppdages, eller hvis det oppdages
tror direktøren eller statsråden
at det beror på en erindringsfeil.
Noen ganger endres datoer i sjefskalenderne slik at møter går i
vasken, eller en bestemt flyavgang
innstilles på grunn av teknisk feil
i luftbremsene. Det stjeles hver
natt fra de rikes bankkonti og
overføres til fattigfolk, men ikke
i større målestokk enn at virksomheten ikke oppdages. Man
kalker vassdrag, løsner koblinger
i atomrakettene, bondens gevær
går nå og da ikke av når han har
ulven på skuddhold. Det oppstår
uforutsigbare krakk på børsen.
Ingen vet hvorfor luften ennå er
frisk nok til å puste i hver morgen
over nesten hele kloden. Ingen vet
hvorfor blåhvalen ennå lever, eller
hvorfor Sahara likevel ikke vokser
som forskerne før trodde.

Dessuten, innvendes det mot
skeptikerne: Hvis motstandsbevegelsen er mer enn en ide og
et behov enn en velorganisert
undergrunnsbevegelse, hva gjør
denne ideen og dette behovet
mindre virkelig? En konvensjonell organisasjon ville før eller
siden avsløres og ufarliggjøres.
Nå styres motstandsbevegelsen
ikke sentralt, men er koordinert ved at enhver som er med,
forfølger planer og ordre som
ikke finnes på noe dokument.
Ja, egentlig er det makten som
styrer motstandsbevegelsen –
all tale fra maktens munn, og
all skrift fra dataanlegg innholder kodede budskap, tekster som
leses på vrangen avslører meldinger om hva som må gjøres.

FAIRTRADE-MERKET BOMULL I TOPP KVALITET

www.whitelily.no

- Svar på spørsmålet, sier skeptikerne til dem som så gjerne vil tro.
Still riktige spørsmål, svarer de
siste. Og slik bølger diskusjonen.
Likevel ser det ut til at både
skeptikere og troende er enige
om en ting: Den enkelte motstandskjemper befinner seg i
en særdeles vanskelig posisjon.
Ikke bare på grunn av oppgavens
uhyre omfang. Han er usikker på
betydningen av det han gjør, i fraværet av oppsiktsvekkende aksjoner må han nøye seg med sørgelig
ubetydelige bidrag, føler han selv,
og viser ved det sine ambisjoner.
Han er usikker på om han følger
riktig strategi, om han forstår de
signalene han har fått rett – tidvis kan han også være usikker på
om motstandsbevegelsen overhodet finnes. Han er ikke sikker på
annet enn at motstand er nødvendig.
(Kilde: Fra Den tause krigen mot de
fattige og mot miljøet – og hva som må
gjøres, Forlaget Forum 1994, Aschehoug & Co ( W. Nygaard). Utgitt i samarbeid med Framtiden i våre hender.)

GOD SMAK FOR EN GOD SAK

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

JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866

www.farmers.no
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Ytring innenfra
Fotografi: andre.clemetsen@gmail.com

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Avgjørende for
verdens klima
Framtiden i våre hender har fått i stand sin største folkemobilisering siden stiftelsesmøtet i 1974. Vi har samlet
1200 klimaengasjerte mennesker og drar med båt til FNs
toppmøte i København. Vi vil ikke la verdens ledere skusle
bort klimaet vårt med tåkeprat og dårlige unnskyldninger. Vi tok initiativet til denne klimaseilasen og har fått
med oss Kirkens Nødhjelp. Sammen drar vi til toppmøtet
for å gjøre en forskjell. Verden trenger en sterk og rettferdig
klimaavtale, og vi vil gjøre det vi kan for å gjøre København til verdens viktigste og mest fruktbare møteplass
noensinne.

Grønne
julegaver
Gavekort Mitt klima

Med Mitt klimas gavekort finansierer du klimaprosjekter i sør,
og kompenserer for utslipp av
enten 500 eller 1000 kg CO2.
Gavekortene koster kr 100 eller
200.

Vi reiser med København-båten fra Oslo den 12. desember. Båten ble fylt opp på rekordtid. Pågangen har vært
stor lenge etter at vi ble utsolgt. Det viser at mange nordmenn vil kjempe for en avtale som kutter utslippene og
som sørger for at rike land setter av nok penger til å løse
klimaproblemet. Samme kveld vil TV2 og Nordisk Film
samle det norske folk foran tv-skjermen for å hilse båten
vel av gårde til København. Vi trenger alle i kampen for
klimaet, ikke minst alle de som liker å kose seg i sofakroken en lørdagskveld.

Gaven som varer et helt år

Klimautfordringen er formidabel, men historien har vist
oss at store endringer kan skje raskt. For tjue år siden falt
Berlin-muren, ikke som følge av en politisk beslutning,
men rett og slett fordi flere og flere forsto at muren ikke
burde være der. Folk tok saken i egne hender. Det er dette
vi må få til å skje om vi skal ta vare på klimaet. Heldigvis er flere og flere i ferd med å forstå at vi ikke kan fortsette som før. Stadig nye samfunnsaktører tar til orde for
kraftige klimatiltak, og selv om ordene fremdeles er større
enn handlingene, er det grunn til optimisme. Når mange
mennesker vil det samme sterkt nok, vil endringene skje.
Engasjement er helt avgjørende. Vi som reiser til København har en rolle å spille, om det er politikere, aktivister
eller næringslivsfolk. Du som leser dette kan også spille en
rolle med å være med å skape endringene som trengs. Det
er folk som engasjerer seg på store og små måter, som får
verden fremover. Nå trenger vi alle i kampen for klimaet!

Gratis grønt gavekort
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Gi bort medlemskap i
Norges største miljø- og
solidaritetsorganisasjon!
Gavemedlemskap i Framtiden i
våre hender koster kr 200 for 1
stk, og 400 for 3 stk, inkludert
Folkevett. Gaveabonnement på
Folkevett koster kr 150 for 1
stk, og 300 for 3 stk.

De aller fleste i Norge har
nok av ting. Hvorfor ikke
gi av din tid i år? Framtiden
i våre hender har laget et
grønt gavekort med mange
gaveforslag: barnevakt, telttur,
lufting av hund, datahjelp,
kulturkveld, overnatting i
snøhule og mange fler.
Gavekortet koster kr 10 for
ikke-medlemmer.

Uenige om det meste?

Sammen om det viktigste!
Kloden er syk. Gjør som Atle, Freddy, Kohinoor, Erling,
Henriette og Kåre. Engasjer deg du også!

Bestilling eller mer informasjon på

www.framtiden.no
eller 22 03 31 50

Bli medlem og se filmen på www.framtiden.no

FOLKEVETT nr. 6 • 2009

37

Opus

Folkevett 6:09

Ansvarlig redaktør:
Arne Storrønningen
arne@folkevett.no

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

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

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

Journalist i Norwatch:
Erik Hagen
erik@norwatch.no

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

Grafisk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@folkevett.no

Fotograf:
Lillian Jonassen
lillian@folkevett.no

Fotograf:
Kjersti Fjøsne
kjersti@folkevett.no

Spaltist:
Laurie MacGregor
laurie@folkevett.no

Folkevett er tilsluttet
Fagpressens Redaktør- plakat.

FOLKEVETT UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) SOM ARBEIDER FOR MILJØANSVAR, RETTFERDIG FORDELING OG LIVSKVALITET.
BLADET ER UAVHENGIG AV PARTIPOLITISKE OG RELIGIØSE INTERESSER. DET KOMMER UT MED SEKS NUMMER I ÅRET.

38 FOLKEVETT

nr. 6 • 2009

FOLKEVETT nr. 6 • 2009

39

Bladabonnement
Bladabonnement
Returadresse: Folkevett,
Folkevett, Fredensborgveien
Oslo
Returadresse:
Fredensborgveien2424G,G,0177
0177
Oslo

,!7HA3D2-igfa e!:K;q
KLIMA
54369

GARA

Ku nd en

um m er

KARI

In ne ha

Gy ld ig

fra

NTI

NORDM

ve r

22080

07

9

ANN

KLART DET NYTTER

Hva har strømforbruket ditt med CO2-utslipp å gjøre?
Selv om Norge produserer mye vannkraft, er vi avhengige av importert strøm.

pengeﬂyt. Bare på denne måten kan du velge hva slags strøm du vil betale for.

Mye av det som importeres kommer fra kullkraft, en av de største kilder til

Dette systemet er basert på det felleseuropeiske sporings¬systemet RECS og

CO2-utslipp på verdensbasis. På denne måten forårsaker en gjennomsnittlig

administreres i Norge av Statnett. Med CO2FRI er du i tillegg med på å fremme

husstands strømforbruk ca 4 tonn CO2- utslipp per år*. Det er like mye CO2-

ny og miljøvennlig teknologi som kan være med på å dekke verdens økende

utslipp som ﬂyreisen Oslo - Bergen, 37 ganger, tur-retur.

energibehov uten utslipp av CO2.

Men nå kan du velge å kjøpe strøm produsert kun fra fornybar energikilder.

Økt etterspørsel fra forbrukerne vil tvinge fram økt satsning på fornybar

CO2FRI er en klimagaranti knyttet til ditt strømforbruk. Ved å velge CO2FRI får

energi. Slik kan du påvirke utviklingen i riktig retning og aktivt bidra i kampen

du en garanti for at den strømmen du kjøper ikke forårsaker utslipp av CO2.

mot klimaendring. Klart det nytter!

Selv om det ikke er mulig å spore den fysiske strømﬂyten, er det mulig å spore

CO2FRI koster fra 275 kroner i året. For mer informasjon og bestilling, se

kraftkronene dine til produsenter av fornybar energi - slik banker sporer

www.co2fri.no

*Basert på 2005 Nordpool-miks

Fortum er Nordens største leverandør av miljøsertiﬁsert energi med over 1,3 millioner kunder i Norden, og eneste nordiske energiselskap på Dow Jones Sustainability Index
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