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Trusemilliardærene
Kvinner verden over kjenner produktene til den internasjonale undertøy- og tekstilgiganten Triumph. Langt færre har
fått med seg selskapets mange brudd på menneskerettigheter,
etiske normer, underbetaling av arbeiderne og massive motstand mot lovlig fagorganisering.
I en stor reportasje i denne utgaven av Folkevett tar bladets
journalist Knut-Erik Helle oss med bak kulissene i Bangkok i
Thailand hvor selskapet har lokalisert en del av sin produksjon.
Triumph er ikke en tilfeldig aktør i tekstilindustrien. Triumph
ble opprettet i 1886 og har drysset milliarder av kroner over de
tyske familiene Spiess-Hofer og Braun, som stiftet og fremdeles
eier selskapet.
Undertøygiganten hadde en omsetning på nesten 14 milliarder kroner i 2008. Merkevaren til selskapet som Sloggi, Valisere,
HOM, Mamabel, Triaction og Miss Triumph selges i over 120
land.

“

Bevisstheten til norske
kvinner og forbrukere om
hvordan klærne deres
produseres er altfor lav.

Bevisstheten til norske kvinner og forbrukere om hvordan
klærne deres produseres er altfor lav, mener Carin Leffler i Framtiden i Våre Hender, leder av den norske delen av Clean Clothes
Campaign (Rene Klær).
De fleste som kjøper Triumph-undertøy kjenner for eksempel ikke til at de kvinnelige arbeiderne får 60 øre i lønn for hver
Sloggi de syr. At de mange av de eldste kvinnene som var over
effektiv produksjonsalder på 35 år brutalt har blitt sparket ut.
Utsalgsprisen for en Sloggi i Norge er rundt hundre kroner inkludert moms.
Velg produktene med den beste etiske standarden, oppfordrer
Carin Leffler. Spør i butikken om hvor klærne kommer fra og
sjekk nettsider som Framtiden.no som gir bakgrunnsinformasjon.
Vi mener tiden er overmoden for en systematisk opprydding
i de grumsete forholdene i den globale tekstilindustrien. Det er
avgjørende at store aktører som Triumph tar et selvstendig etisk
ansvar. I mellomtiden kan vi som forbrukere benytte de kraftigste
virkemidlene vi har – lommeboka – og vår mulighet til å protestere ovenfor selskapene.
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Kommentar

I llustr asjon : istockphoto

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Fivhs statsbudsjett
I mars fastlegger regjeringen hovedtrekkene i neste års statsbudsjett. Budsjettet
kan gjøres klimavennlig – uten at finansministeren mister nattesøvnen, mener
Framtiden i våre hender i sin Økologiske årstale.
Først litt om hva han
Johnsen bør bruke penger på.
Jernbanen må overta det meste
av flytransporten i Skandinavia,
og ta mer av godstransporten. Vi
trenger høyfartsbaner mellom
de større byene i Sør-Norge og til
Stockholm, Göteborg og København. Totale kostnader anslås til
400 milliarder. Dagens investeringsnivå er sørgelig utilstrekkelig. Det bør settes av 10 milliarder
ekstra til dette neste år. Dessuten
må Jernbaneverkets planlagte
investeringer på 5 milliarder årlig
brukes til høyhastighetsbaner og
til vedlikehold av dagens spor.
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Det må bevilges tre ekstra
milliarder fra statsbudsjettet til
å styrke kollektivtransporten i
byene. Over halvparten av våre
reiser er på under fem kilometer.
De fleste foregår med bil. Bevilgninger til gang- og sykkelveier,
og til å gjøre det lettere å sykle i
dagens gatenett, må økes med 1
milliard.
Bare en halv promille av husholdningene har til nå fått støtte
fra Enova. Øk denne potten med
1,6 milliarder i 2011, og sett av
300 millioner til kommunale
stillinger som kan gi enøk-råd til
norske hjem. En vrakpremie på

4.000 kroner for oljefyr i vanlige
boliger, vil koste staten 200 millioner per år i ti år. Det er et billig
klimatiltak, oljefyring må bort
senest i 2020.
Til forskning og utvikling av
ny teknologi foreslår vi 500 millioner ekstra. For å motivere folk
til å ta ny teknologien i bruk,
foreslår vi et fond på 500 millioner som kommuner og frivillige
organisasjoner kan søke fra.
Det vil koste u-landene enorme
summer å tilpasse seg klimaendringene. Rike land har et ansvar
for å finansiere klimatiltak i fattige land. Norges andel blir 6,3

milliarder. Vi bør dessuten bli klimanøytrale allerede i 2011, ni år
før Costa Rica og Mauritius. Da
må vi kjøpe kvoter for alle norske
utslipp, inklusiv utenriks fly og
skipstransport. Dette krever en
ekstrabevilgning på 6 milliarder.
Finansministeren kan dekke
utgiftene på følgende tiltak: Vi
foreslår en flyreiseavgift på 300
kroner per reise. Høyere sats på
utenlandsreiser bør vurderes.
Inntekt: ca 5,3 milliarder. Innenriks luftfart bør i tillegg få full
mineraloljeavgift. Inntekt: 900 millioner, når vi tar hensyn til at trafikken reduseres. Taxfree-ordningen,

“

Fra verdens tak

Det vil koste u-landene enorme
summer å tilpasse seg klimaendringene. Rike land har et ansvar for
å finansiere klimatiltak i fattige land.
Norges andel blir 6,3 milliarder.

som subsidierer reiser til utlandet,
bør opphøre. Regjeringens særavgiftsutvalg har samme mening, og
anslår inntekten til 1 milliard årlig.
Oljesektoren har doblet sine
utslipp fra 1990 til i dag. For
å snu denne trenden må CO2 avgiften på gass økes til samme
nivå som svenskene har på brenning av fossilgass. Dette vil gi en
ekstra inntekt på 1,6 milliarder
når vi tar hensyn til lavere skatteinngang fra selskapene.
Statlig støtte til olje- og gassleting må fjernes. På kort sikt spares
anslagsvis 6,4 milliarder. På lang
sikt kan det redusere statens inntekter, dersom vi ikke finner andre
lønnsomme næringer. Det må vi.
Vi foreslår derfor også å kutte
minst 0,4 milliarder til petroleumsforskning fra Statsbudsjettet.
Mineraloljeavgiften på fyringsolje og diesel til anleggsmaskiner,
etc bør økes til minst to kroner.
Inntekten blir ca. 2,5 milliarder
hvis forbruket reduseres med 10
prosent det første året.
Avgiften på diesel er lavere enn
på bensin, til tross for at diesel
gir større utslipp. Vi foreslår at
dieselavgiften økes til 10 prosent
over bensinavgiften, noe Særavgiftsutvalget foreslår. Inntekt:
3,3 milliarder.
Bare biler med null utslipp
bør ha null CO2 -avgift. Andre
biler bør ha en engangsavgift som
skjerpes årlig og forutsigbart. Det
vil bremse veksten i bilparken og
gi raskere miljøforbedringer. Ved
konstant bilsalg vil økte avgifter
gi ekstrainntekter, men mindre
jo bedre man lykkes i å begrense
bilsalget. Vi regner ikke med noen
netto endring.
Økt veikapasitet gir mer tra-

fikk og økte utslipp. I år er det
satt av 4,7 milliarder til riksveier.
Vi foreslår å redusere med 2,5
milliarder i 2011. Investeringer,
utenom rene miljø- og sikkerhetstiltak, kan gjøres der det ikke
finnes gode alternativer til bilen.
For 2011 foreslår vi å øke elavgiften med 4 øre per kWh. Det
vil gi en inntekt på 2,9 milliarder
kroner. Pengene skal finansiere
strømsparing og ny teknologi.
Matvareforbruket er langt
mer utslippsintensivt enn annet
forbruk. Likevel har matvarer
lavere avgifter enn andre varer.
Forslag: Gjeninnfør 25 prosent
moms. Inntekt: 7,6 milliarder.
Jordbrukets bruk av kunstgjødsel var avgiftsbelagt frem til 2001.
Gjeninnfør avgiften, det vil gi
reduserte utslipp av lystgass og
CO2 , og øke statens inntekter
med ca 360 millioner.
Utslippsnæringer som fiske og
sildemel- og treforedlingsindustri nyter avgiftslettelser på 240
millioner. De bør fjernes. Anslått
inntekt: 200 millioner.
Reiselivsnæringen er avhengige av reiseaktivitet med høye
utslipp. Vi foreslår å sløyfe bevilgningen på 250 millioner til blant
annet markedsføring i utlandet.
Bortimot 20 milliarder brukes
årlig på reklame for å få oss til å
forbruke mer – og dermed slippe
ut mer. Vi foreslår en reklameavgift, som de har i Sverige. Beregnet inntekt: 1 milliard.
Slik kan vi hente inn 36 milliarder, og sette av 29 på klimatiltak. Endringene vil få nordmenns
klimautslipp til å synke mye. Noe
som er nødvendig. Vil finans- og
bærekraftministeren gjennomføre våre forslag?

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Den falmende økoturist
Å være klimajournalist er mer enn en jobb –
det er en levemåte. Dette var unnskyldningen
da jeg lot være å reise hjem i julen til fordel for
et par ukers økoturisme i Sørøst-Asia.
Men hvordan gå frem? Nettet renner over av tips til den som
ønsker å reise grønt. Det er lett å gå bananas og miste seg
i trangen til å redusere alt forbruk, avfall og utslipp, slik at
man til slutt unngår også å puste, og faller bevisstløs under
hjulene til el-bilen man har leid til formålet. Vær pragmatisk,
tenkte jeg, pakket sekken med soldrevet batterilader og
trekkopplommelykt, og satt kursen for Flores, Indonesia.
Klart, jeg måtte ta fly for å komme frem. Takk og pris for
klimabilletter. Jeg lovet meg selv å bare reise kollektivt deretter. Dette angret jeg litt på i det bussen min fylte seg opp
til randen med sigarettrøykende menn og minst like mange
sekker blomkål og flagrende kyllinger. Fra min halve seteplass i denne sardinboksen på hjul, var fristelsen stor etter å
klatre ut vinduet og rope taxi. Heldigvis satt vinduet fast og
miljøæren var reddet.
Å bo grønt viste seg å være lett: De fleste pensjonatene
på øya var stort sett strømløse, og uten sengetøy eller håndklær. Ved kysten fant jeg som regel varmt saltvann i dusjen,
pumpet med solenergi rett fra havet. Til min store miljøglede
tilbød også mange steder å fylle flasken min med filtervann
for å redusere plastflaskeforbruket. Nydelig.
Ved middagsbordet var det også topp å være økoturist.
Fra helgrillet grisunge til dagens barrakudafangst var de
lokale smaksopplevelsene mange. Ærlig talt, tenkte jeg og
skålte med et glass kortreist palmefruktvin, det er jammen
godt å være økoturist i Indonesia.
Men hovmod står for fall, og det var sannelig jobben min
som ledet meg ut på ville veier. På jakt etter en helt spesielt
interessant koralltype leide jeg båt med kaptein og satt meg
til sjøs. Det ble fort mørkt, og med rev på alle sider og flommen på vei ut, havarerte vi - med ikke ubetydelige mengder
maskinrøyk og panikk - på selve revet. Kapteinen plasket ut
på korallene for å reparere den ødelagte motoren, og dyttet
oss med bambusstang over flere titalls meter korallrev. Rev
som står på verdens naturarvliste. Hjem for utallige arter.
Resultat av mange tusen års uberørt vekst.
Jeg hørte meg rope, Nei! Det er ikke lov å stå på korallene! Og skjønte at veien til helvete er brolagt med gode,
grønne intensjoner.

* 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

Tre av de 20 travleste rutene i Europa går fra
Gardermoen.

I sine praktiske virkninger er forbrukersamfunnet
et totalitært system.

(Foto: wikimedia)

“

Norge flyr mot
Europatoppen

George Monbiot, i Klassekampen 12. januar 2010.

Avatar vekker miljøinteresse

Flyruten Gardermoen – Værnes har blitt Europas tiende mest
trafikkerte. Nordmenn flyr fire ganger så ofte som svenskene,
ifølge Framtiden i våre hender. I Europa tar høyhastighetstogene over passasjerene.
– Det er nødvendig med nye og høyere avgifter. Å stanse
utbyggingen av rullebaner og terminaler er også viktig, mener Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

(Foto: Twentieth Century-Fox)

Veien er kort fra handlingen i storfilmen Avatar til den vanskelige
situasjonen urfolk og de store skogene står overfor
på vår egen planet.
Camerons storfilm får journalister, bloggere, miljøvernere og ivrige enkeltpersoner til å
trekke paralleller til kampen for regnskogen her på vår egen klode, mener Regnskogfondet. – Filmen er en dramatisering av en konflikt som har paralleller i alle regnskogsområder i vår virkelige verden, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Nordmenns flyvaner ligger helt på topp i Europa.
(Foto: SAS)
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Kapasiteten til vindkraft hadde en god
oppgang verden over i fjor.

Det klimauvennlige kjøttforbruket satte
rekord i 2009.

Aldri er det blitt importert mindre fra Burma. Etter at Norge
innførte forbud mot import
av tropisk tømmer fra militærdiktaturet i februar 2009, ble
det full stopp i teakimporten.
Totalimporten i 2009 gikk ned
med hele 75 prosent fra 8,3 til
2,1 millioner kroner. Den norske
Burmakomité mener at sanksjonspolitikken overfor Burma
burde omfatte olje og gass. For
å verne om interessene til store
oljeselskaper som Total, er olje
og gass unntatt sanksjoner.

Det norske selskapet Intex
Resources møter sterk motbør
på øya Mindoro. Representanter
for lokalmyndighetene, kirken,
urfolk og frivillige organisasjoner gjennomførte før jul en
sultestreik mot at Intex fikk
innvilget miljøtillatelse for nikkelgruven på Filippinene.
Sultestreiken førte frem. Presidenten grep inn, og miljø- og
gruveministeren trakk miljøtillatelsen tilbake. Men Intex gir
seg ikke. Store interesser står på
spill. Intex’ fremtid står og faller
på at nikkelprosjektet kommer
i havn.

foto : lillian jonassen

Teakstopp fra Burma

Finansdepartementet har
utelukket 17 tobakksprodusenter fra Oljefondet. Nedsalget i
selskaper som Philip Morris og
Swedish Match er nå gjennomført, og aksjer for 14,6 milliarder kroner er solgt.
Tobakk har vært en stor business for Oljefondet. Salget
av tobakksaksjene kom som
følge av en endring av de etiske
retningslinjene for Oljefondet
som ble foreslått av tidligere
finansminister Kristin Halvorsen
og vedtatt av Stortinget i fjor.

(Foto: C arlos Paes/stock . xchng)

Matvaregiganten Nestlé satser
på fairtrade-merket sjokolade
fra neste år. Det er den kjente
sjokoladen Kit Kat som skal
lages av minst 4300 tonn
Fairtade-sertifisert sjokolade fra
Elfenbenskysten og sertifisert sukker fra Belize, melder
Fairtrade Max Havelaar. Nestlé
er kjent for å være et av de
mest utskjelte og kritiserte
næringsmiddelselskapene. Blant
annet har de blitt møtt med
sterk kritikk og oppfordringer til
boykott på grunn av markedsføringen deres av morsmelkerstatning i fattige land.

Intex gir seg ikke

Slutt for tobakksinvesteringer i Oljefondet.

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk har
flere ansikter.

Norges janusansikt
Norge tjener milliarder på
virksomhet som undergraver
og står i direkte motsetning til
innsatsen for klima, fattigdomsbekjempelse og fred.
I en ny rapport «Doublethink»
tar den britiske historikeren Mark Curtis for seg fem
områder i norsk utenriks- og
bistandspolitikk: Oljefondet,
norsk oljepolitikk, norsk våpenindustri, norske selskapers
oppførsel i utlandet og norsk
politikk i Verdensbanken. Ifølge
Curtis har Norge mistet sin
etiske nisje.

(Foto: R oslyn A r ayata)

Nestlé på sjarmoffensiv

Eksport av Burma-teak finansierer
militærregimet.

Oljefondet stumper røyken

(Foto: A nja R anneberg/stock . xchng)

Kit Kat er en populær sjokolade over
store deler av verden. Fra neste år blir
den Fairtrade-sertifisert.

foto : reuters

I 2008 ble det satt norske rekorder i både kjøtt- og klesforbruk. Bil- og flyreiser økte også.
Det offentlige forbruket økte
mest i 2008 med 3,8 prosent,
mens det private forbruket
økte med 1,3 prosent. Den
beste nyheten for miljøet er at
energibruken i hjemmene ikke
øker lenger, ifølge rapporten
«Økologisk utsyn» som publiseres årlig av Framtiden i våre
hender.

(Foto: i Stock P hoto)

Spania klarte å runde 18.119
megawatt med vindkraft i
2009, opp med 2682 megawatt fra året før. I USA økte
kapasiteten med 39 prosent i
fjor og den totale kapasiteten
er nå over 35.000 megawatt,
noe som er nok til å dekke
behovet til 9.5 millioner hjem.
Kina planlegger vindkraftverk
med en samlet kapasitet som
tilsvarer 110 kullfyrte kraftverk.
I 2008 økte den totale kapasiteten i vindkraft med 29 prosent,
noe som tilsvarer behovet til
200 millioner mennesker, ifølge
Earth policy institute.

(Foto: E spen Seierstad)

Statens pensjonsfond utland
ved Norges Bank, Yara og
Oljeindustriens landsforening er
kåret til årets etikkverstinger av
Framtiden i våre hender. Oljefondet er kåret til versting fordi
klimaprofilen i investeringene
er for dårlig, Yara fordi vil grave
opp fosfat i truet Atlanterhavsregnskog i Brasil og foreningen
for oljearbeiderne fordi de
skyver barna foran seg for å få
støtte til oljeutvinning i Lofoten
og Vesterålen.

Norsk kjøttrekord

(Foto: K nut -Erik H elle)

Årets etikkverstinger kåret

foto : lillian jonassen

Yngve Slyngstad er sammen med Norges bank kåret til årets etikkverstinger.

Oppgang i vindkraft

(Foto: Nestlé)

(Foto: Norges Bank)

foto : reuters

Gruvedrift, oljeutvinning og tømmerhogst er dessverre en like stor trussel mot urfolk
og regnskogene som de karikerte verstingene i Camerons eventyrfilm.

Biskop Pabillo gratulerer de sultestreikende med seieren.
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Biogass i Nepal

I Nepal
Laurie MacGregor (tekst og foto)

Biogass på landsbygda i Nepal redder skogen og biomangfoldet, sparer kvinnene
for helsefarlig røyk, gir gratis økologisk gjødsel og reduserte klimagassutslipp som
selges som utslippskvoter gjennom Fivh-prosjektet Mitt klima.

Full gass for klimaet
01.

“

Jeg sparer så mye
tid med gassen. Før
måtte jeg hente ved
hver dag i skogen,
og da jeg kom hjem
brukte jeg all tiden
min til å lage mat
og vaske opp.
Jori Maya Tamang

01. Biogassen brenner rent og fyller ikke
kjøkkenet med helsefarlig røyk som de tradisjonelle vedovnene gjør.
02. Biogass har gitt Gita Chaudhary nye
inntektsmuligheter og et tryggere liv.
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02.

Klikk-klikk... Gnist. Slik
høres det ut når Gita Chaudhary
skal lage middag til familien.
Hun trenger ikke å bry seg om
hvordan hun skal klare å tenne
på fuktig ved eller hvor lite ved
det er til overs i stabelen utenfor.
Hun koker på gass.
Trebarnsmoren bor i landsbyen Badreni som ligger på grensen til India, fire timer med buss
sør for hovedstaden Katmandu.
Som de fleste nepalske landsbyer
er Badreni omringet av natur,
med skog på tre sider og Raptielven på den fjerde. Chitwan
nasjonalpark, kjent for sin stabile neshornbestand, er nærmeste
nabo. Det å leve vegg i vegg med
en nasjonalpark sine ulemper.
– Jeg var i skogen for å hente
ved da jeg ble angrepet av et neshorn. Dyret løp mot meg, og
jeg prøvde å komme meg unna,
men jeg snublet, og falt, og den
løp rett over meg. Jeg trodde jeg
skulle dø, men neshornet tråkket ned på hver side av meg. Jeg
overlevde – på mirakuløst vis,
men jeg ville aldri tilbake til skogen igjen, forklarer Chaudhary,
samtidig som hun rører på potetene sine. Neshornet har skarpe,
livsfarlige negler på hver fot.
Chaudhary trenger heldigvis
ikke å hente ved i skogen lenger. Familien har byttet ut den
gamle vedkomfyren og installert

en biogasskomfyr på kjøkkenet.
For å få fyr under kokekarene
sine trenger hun bare å skru på
en ventil i veggen og tenne på. En
langt kjappere, enklere og renere
prosedyre enn før, når dagens
arbeid besto i å tenne på og
holde liv i ilden i ovnen. At hun
skjermes for nærkontakt med
livsfarlige dyr er en annen fordel.
I likhet med Chaudharyfamilien, bruker 90 prosent av
husholdningene i Badreni biogass til matlaging. Landsbyen
deltar i et omfattende miljøprosjekt for å redusere klimagassutslipp, satt i gang av Verdens
naturfond (WWF). Prosjektleder
Purna Bahadur Kunwar forklarer villig om prosjektet.
– Om hele landsbyen bruker
ved som brensel, og må hente
dette i skogen, blir skogen sakte
men sikkert borte. Om 90 prosent av landsbyen installerer
biogass, kommer derimot bare
10 prosent av landsbybeboerne
til å bruke skogen, noe som er
bærekraftig, sier Kunwar.
Prosjektet satser på å forsyne
7500 hjem i regionen med biogassanlegg. Målet er å beskytte
skogen samtidig som en bidrar
til grønn utvikling i lokalmiljøet. Prosjektet er sertifisert med
Gullstandarden for grønne utviklingsprosjekter gjennom Mitt
klima, noe som betyr at den er

internasjonalt anerkjent for å
være både utslippsreduserende
og ha positive, bærekraftige ringvirkninger for lokalsamfunnet.
– Hvert biogassanlegg sparer
om lag 4,5 tonn med ved som
ellers ville blitt hentet i skogen og
bidratt til avskoging. Når alle de
7500 anleggeme er bygget vil dette
tilsvare en sparing på 33 750 tonn
ved i året, forklarer Punwar.
En sunn skog er i stand til
å ta opp store mengder av klimagassen karbondioksid. Den
beskytter også biomangfoldet og
motvirker erosjon. Det er altså
all grunn til å bevare skogen i og
for seg. Å gjøre dette ved bruk av
biogass er også spesielt fordelaktig for lokalbefolkningen.
Rundt hjørnet fra Chaudhary-huset bretter Jori Maya
Tamang opp ermene. Tiden er
inne for å etterfylle gassanlegget
hennes med bøffelmøkk.
– Vi har to bøfler her på gården. Jeg samler opp møkka og
heller den i anlegget hver tredje
dag. Den må først blandes godt
med vann, deretter drar jeg ut
støpselet og alt renner ned i en
tank som er gravd ned i bakken.
Der godgjør blandingen seg og
produserer gassen som kommer
ut ved rørledningen der borte.
Den leder til kjøkkenet.
Tamang-familien var blant
de første familiene som fikk

Fakta

Prisen på et
biogassanlegg
• Å installere et anlegg på
6m3 koster 42,000 rupier
(3300 kroner).
• Regjeringen subsidierer
innkjøpet med 9700 rupier
per anlegg (770 kroner).
• Familien bidrar med arbeidskraft under installeringen
og får rabatt på 3500 rupier
(280 kroner).
• Familien kan søke om et
mikrokredittlån for å betale
balansen.

biogass. Anlegget er i dag tre år
gammelt og begynner å vise sin
alder. Blandehåndtaket er brukket av, som gjør at Jori Maya nå
må blande avføringen med vann
for hånd – en møkkajobb etter
ordets opprinnelige betydning.
Selv om hun hver tredje dag
må putte armen sin i en bøtte
med bøffelavføring for å få det
hele til å fungere, er Jori Maya
Tamang overlykkelig med gassen.
– Jeg sparer så mye tid! Før
måtte jeg hente ved i skogen hver
FOLKEVETT nr. 1 • 2010
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Biogass i Nepal

1965

03.

BORTEN BLE STATSMINISTER

04.
03. Jori Maya Tamang fyller biogassanlegget sitt med en blanding av bøffelmøkk og vann.
04. Landsbyen Badreni i Chitwan er
bygget på tradisjonelt vis av elefantgress
og bambus.
05. Innemiljøet med biogass på kjøkkenet er mye bedre sammenlignet med
store mengder røyk fra vedkomfyren.
Gita Chaudhary forteller at matlagingen
går mye raskere nå som hun ikke må
hente ved i skogen.

SKEID BLE CUP-MESTERE
OLJEEVENTYRET STARTET
THE SOUND OF MUSIC KOM
MALDIVENE BLE SELVSTENDIG

05.

dag, og når jeg kom hjem brukte
jeg all tiden til å lage mat og vaske
opp. Nå trenger jeg ikke å gå i skogen, matlagingen går mye fortere
og stekepannene mine blir mindre
skitne enn før, fordi gassen brenner uten røyk, forklarer hun.
Jori Maya har i dag så mye tid
til overs at hun har begynt å produsere melk og ghee på gården.
Dette selger hun og tjener opptil
200 rupier (16 kroner) hver dag –
en betydelig inntekt i et land der
kiloprisen på ris ligger rundt 65
rupier (5 kroner). Å bruke gass i
stedet for ved til matlaging har
også store helsefordeler for lokalsamfunnet. Peisrøyk i hjemmet er
skadelig for alle som må inhalere
den. Ifølge rapporter fra Verdens
helseorganisasjon dør flere millioner mennesker årlig på grunn
av røyken fra vedkomfyrer innen-
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dørs. Biogassen brenner røykfritt, noe som gjør kjøkkenet til
et trygt og mer behagelig sted å
oppholde seg mens matlagingen
er i gang. Sanitære forhold forbedres også ved at familietoalettet
kobles opp til gassanlegget – all
avføring forsvinner ned i bakken
og blir borte – helt fram til den
renner ut flere dager etterpå som
organisk og miljøvennlig gjødsel.
– Vi ser at det å installere biogass i hjemmet har mange fordeler
i tillegg til at det er klimavennlig,
sier Purna Kunwar. – Ikke bare får
kvinnene mer tid til å holde på
med andre aktiviteter i et tryggere
og renere hjem, de opplever også
at mennene viser mer interesse på
kjøkkenet. Bare i forrige uke fortalte en kvinne at mannen hadde
begynt å lage mat, fordi det virket
så moderne og gøy.

Fivh-prosjektet Mitt klima
Ved å kjøpe utslippskvoter fra Framtiden i våre hender gjennom Mitt klima kan du veie opp for dine klimagassutslipp ved
flyreiser, og støtte klimaprosjekter som reduserer utslipp av klimagasser i fattige land. Biogassprosjektet i Nepal er midlertidig
utsolgt, det vil si at en bedrift har allerede kjøpt opp samtlige
utslippskvoter fra dette prosjektet. Landsbyen Badreni er imidlertid bare ett av prosjektene som støttes gjennom Mitt klima.
Vindkraftanlegg bygges i Madagaskar, biomasse brukes til å produsere strøm i India og Sør-Afrika, og mikrovannkraftprosjekter
installeres i Indonesia. Prosjektene er alle sammen utarbeidet for
å redusere utslipp som bidrar til den globale oppvarmingen samt
skaffe arbeidsplasser, forbedre lokalmiljøet og på andre måter
bidra til utvikling lokalt.
For mer informasjon se:
www.framtiden.no/www.mittklima.no

VI FIKK VINDUER MED

MILJØGIFTEN PCB!
Isolerglassvinduer fra perioden 1965 - 75 kan inneholde
miljøgiften PCB, og skal behandles som farlig avfall.
Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra denne perioden, må du sørge for at
de leveres som farlig avfall på et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til
boligformål. Orienter deg på www.ruteretur.no

Råskapens Triumph

Flere hundre oppsagte Triumph-arbeidere har har
okkupert underetasjen til Arbeidsdepartementet i
Bangkok. Her arbeider, protesterer og lever de.

Tekstilgigantene som produserer klærne sine
i fattige land i sør er inne i et kappløp mot
bunnen. I Thailand leder undertøysgiganten
Triumph kappløpet. Folkevett har besøkt
kvinnene som kjemper mot selskapet som
kler vestens kvinner i eksklusivt undertøy.
k
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I BANGKOK:
Knut-Erik Helle (tekst og foto)

Triumph produserer «forførende undertøy med omtanke
for dagens moderne kvinner». I Thailand anklages
selskapet for å knuse fagforeningene til kvinnene som lager
de «forførende» produktene ved masseoppsigelser. Kvinnene som er igjen får 60 øre i lønn for hver Sloggi de syr.

Triumph kvitter
seg med brysomme
arbeidere

L

a oss komme sammen
– sammen for å
kjempe. – Arbeiderkampsangen når et
kraftfullt crescendo
der flere hundre kvinner synger
med. Oppildende appeller følger
sangene. Viktige poenger applauderes ved at kvinnene slår hundrevis av plastflasker rytmisk i
gulvet. Kvinnene okkuperer flere
hundre kvadratmeter av underetasjen til Arbeidsdepartementet
i Bangkok. Det har de gjort i to
måneder nå. De krever at myndighetene hjelper dem og sikrer
de lovfestede arbeidsrettighetene
deres i konflikten med den internasjonale undertøysgiganten
Triumph.
– Vi slet for å produsere
sloggi-truser og badedrakter
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med kjærlighet og omtanke for
at Triumph skulle tjene penger.
Nå har selskapet kvittet seg med
oss som et stykke gammelt kull
som ikke lenger vil ta fyr, mener
fagforeningsleder Boomrod
Saiwong (34).
Anklager i kø

Beskyldningene mot undertøysgiganten med milliarder av
kroner i årlig omsetning hagler.
Triumph sa opp 1959 arbeidere
ved fabrikken sin i utkanten av
Bangkok 29. juni 2009. Ifølge
arbeiderne var målet å knuse de
brysomme fagforeningene ved
fabrikken, kvitte seg med eldste
kvinnene som var over effektiv
produksjonsalder på 35 år, kvitte
seg med militante fagforeningsledere, flytte produksjonen til en

ny fabrikk uten fagforeninger og
med betydelig lavere lønninger,
og erstatte arbeidskraften ved å
benytte seg av underleverandører
i stedet. Alt under påskudd om
dårlige tider, behov for omstrukturering og at inntjeningen var
for dårlig.
Etter å ha demonstrert utenfor sin gamle arbeidsplass i
100 dager, flyttet kvinnene til
Arbeidsdepartementet i stedet.
Fagforeningene hevder Triumph
ikke har gjort opp etter seg i
henhold til lovverk og inngåtte
avtaler.
Med rosa hårbånd

– Vi er her for å kreve at myndighetene stiller Triumph til ansvar
for å ha brutt thailandsk arbeidslovgivning. Men de er mest inter-

01.

essert i å få oss bort herfra. Det
har de ikke fått til enda, forteller
Boomrod Saiwong med et stolt
smil. Det pikesøte, rosa hårbåndet er ren kamuflasje. Saiwong er
en fagforeningsleder av groveste
kaliber. Hun må snart møte i
rettsaken der hun er tiltalt for
å angripe landets statsminister
Abhisit Vejjajiva. Saiwong banet
seg vei mellom sikkerhetsvaktene
for å overlevere et protestbrev til
statsministeren på vegne av de
oppsagte kvinnene. Hun planlegger å gjør det en gang til. Planene
er klare.
Kvinner lever og protesterer
i underetasjen på Arbeidsdepartementet. De sover på gulvet,
steller barna og lager maten sin
der. For å klare seg økonomisk
lager de alt fra sengetepper til

lunsjpakker som de selger til forbipasserende departementsfolk
og besøkende. Kvinnene er alle
uniformert med T-skjorter som
det står «Sloss, sloss» på. Inntekten til kvinnene er bare 4000
Bath (700 kroner) i sosialstøtte
hver måned.
– Det er vanskelig for oss nå.
Lønnen vår gikk til skolegang til
barna våre, mat og de fleste av
oss har foreldre på landsbygda
som avhenger av hjelpen de får
fra oss, forteller Saiwong. Kvinnene deler på maten og sparer i
det minste reiseutgifter.
Protesttruser

Kvinnene har lansert sin egen
kolleksjon med undertøy som
de produserer i underetasjen på
departementet. På denne måten

“

Lønnen vår gikk til
skolegang til barna våre, mat og de
fleste av oss har
foreldre på landsbygda som avhenger av hjelpen de
får fra oss.
Triumpharbeider Boomrod
Saiwong (34)

bruker de tiden konstruktivt og
kan tjene penger til å fortsette
kampen. De har kalt kolleksjonen «Try Arm» og kvaliteten er
minst like god som produktene
til Triumph, hevder kvinnene
som arbeider med trusene. De
ønsker også å få fram et budskap
med kolleksjonen sin.
– Vi ønsker at forbrukerne
skal se den reelle prisen på
undertøyet, og se hvor mye Triumph tar i profitt. Vi vil fortelle
at selskapet har tjent godt på oss,
men ikke tatt vare på oss, forklarer Boomrod Saiwong. Try Arm
selges for en tiendedel av prisen
Triumph tar for sine produkter.
En protesttruse koster 40 Bath
(Syv kroner), mens en truse fra
Triumph kan koste fra 70 til 170
kroner selv i Thailand.

01. Kvinner sparket fra Triumph demonstrerer i Bangkok, Thailand.
(Foto: R euters)

Ingen pensjon

Hver av kvinnene har sin egen
historie og forteller villig. Nongruk Foo-Sriboon (55) er en
av kvinnene som ble sagt opp
etter å ha arbeidet for Triumph
i over 30 år. Hun fikk sparken
noen få måneder før hun skulle
gå av med pensjon. Nå har hun
mistet pensjonsrettighetene
sine hos selskapet og sitter igjen
med den samme kompensasjonen fra Triumph som de andre
kvinnene har fått.
– Jeg elsket Triumph. Selv
når jeg var syk gikk jeg på jobb.
Jeg fikk utmerkelser år etter år
FOLKEVETT nr. 1 • 2010
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Fakta

Laget av kvinner
Ifølge Rene klær kampanjen skiller kvinners arbeidsliv i tekstilsektoren seg drastisk fra mennenes.
Dette gjelder kvinner fra fattige
produksjonsland i hele Asia.
kK
 vinners verdi som arbeids-

kraft avspeiles i deres lave
lønn.
kK
 vinner betraktes som fleksibel
arbeidskraft som ansettes ved
behov og sies opp så snart
ordrene svikter.
kD
 e får sjeldnere tilbud om
kompetanseheving og forfremmelse enn sine mannlige
kollegaer.
kM
 angel på reproduktive
rettigheter; de blir utsatt for
tvungen graviditetstesting, får
ikke betalt fødselspermisjon
eller sies simpelthen opp ved
graviditet.
kS
 eksuell trakassering fra kollegaer og overordnede er svært
vanlig.

03.

02.

for å gjøre en særskilt god jobb,
forteller Nongruk Foo-Sriboon,
som kjemper mot tårene. Jobben
betydde alt for henne. Hun forstår ikke hvordan Triumph bare
kunne kvitte seg med henne etter
alt hun har gjort for selskapet.
– Det er veldig sårt. Jeg har
arbeidet for Triumph siden
lønna bare var 33 Bath (6 kroner)
om dagen. Nå vil jeg ikke få noen
annen jobb i min alder. Jeg vet
ikke hva jeg skal gjøre.
Den brune konvolutten

Masseoppsigelsene ved Triumphfabrikken Body Fashion begynte
med at ledelsen gav de ansatte
to «ekstraordinære feriedager».
Neste arbeidsdag 29. juni var alle
ansatte innkalt til et møte i et
stort konferansesenter utenfor
fabrikken hvor de fikk beskjed
om at halvparten av de ansatte
ville miste jobben. Hver ansatt
fikk en brun konvolutt. Hvis
konvolutten inneholdt et ID-kort
ville de beholde jobben, hvis konvolutten var tom var de oppsagt.
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02. Demonstrasjonplakaten viser
hva kvinnene mener om sin tidligere
arbeidsgiver.
03. Fagforeningsleder Boomrod
Saiwong (34) ble sagt opp sammen med
1958 tekstilarbeidere. Hun mener Triumph har brukt krisetid som unnskyldning for å knuse fagforeningen.
04. Triumph-kvinnene har designet sitt
eget undertøy i protest mot sin tidligere
arbeidsgiver. Nå bor og arbeider de i
underetasjen til arbeidsdepartementet.
05. De oppsagte kvinnene bruker tiden
aktivt på håndarbeid som selges til
forbipasserende.

– Ansiktsmaskene vi fikk på
fabrikken var veldig tynne.
Så jeg måtte kjøpe bedre
masker selv. Mange ble syke
på fabrikken.
Triumpharbeider Yaowaret Ruenrom (44)

– Det var et sjokk å åpne konvolutten. Det kom helt overraskende. Jeg ble opprørt fordi jeg
bare hadde få måneder igjen å
jobbe før jeg skulle gå av med
pensjon, forteller Nongruk FooSriboon. Trumph tok ingen sjanser med nesten 2000 arbeidere
som ble sagt opp. De hadde leid
inn over 500 sikkerhetsvakter for
anledningen. Blant de oppsagte
var 13 av totalt 19 arbeiderkomitémedlemmer fra fagforeningen. Året før hadde arbeiderne
ved produksjonslinjen for bade-

drakter gått ut i streik da en
fagforeningsleder fikk sparken.
Nå mistet de alle jobben. I sine
etiske retningslinjer skriver Triumph at de skal sikre retten til
fri organisering i selskapet.
– De gjør det helt motsatte
i praksis, mener Boomrod
Saiwong.
Helsefarlig arbeid

Nongruk Foo-Sriboon gav til
og med helsen sin til selskapet.
Alle årene hun løp i trappene på
fabrikken har gitt henne kro-

nisk slitasjeskade i knærne. Den
gamle fabrikken til Triumph
var fordelt over mange etasjer.
Mange av kvinnene sliter med
helseskader etter mange år på
fabrikken. De syntetiske, tynne
stoffene som blir brukt i deler av
undertøyet til Triumph har gitt
mange av dem astma og alvorlige
allergier.
Yuppadee Songsak-ratri (45)
arbeidet for Triumph i 15 år.
Hun har fått astma av å arbeide
på fabrikken og alt det syntetiske støvet fra stoffene. Hun
har utslett over hele kroppen. Å
slutte å arbeide og dermed miste
inntekten var ikke mulig.
– Ansiktsmaskene vi fikk på
fabrikken var veldig tynne. Så jeg
måtte kjøpe bedre masker selv.
Mange ble syke på fabrikken,
forteller hun. Kollega Yaowaret Ruenrom (44) utviklet også
astma på fabrikken.
– Legen anbefalte meg å slutte
å jobbe. I min alder vil jeg ikke
få noen annen jobb, så jeg kunne
ikke slutte. Selv om det var

vanskelig å klare seg på lønna,
så betaler de dårligere mange
andre steder, forklarer Ruenrom. Hun forteller at Triumph
begynte å gi arbeiderne masker
så sent som i 2008. Flere år etter
at hun hadde utviklet astma og
pusteproblemer. Ruenrom sydde
badedrakter fra Triump sin egen
kolleksjon og badedrakter fra
Adidas som fikk dem produsert
hos Triumph.
Klar beskjed

Fagforeningsleder Boomrod
Saiwong har mye hun ønsker å
fortelle kvinnene som bruker
undertøyet til Triumph rundt
om i verden.
– Vi har arbeidet hardt fysisk
og mentalt for å lage hver enkelt
truse og hver svømmedrakt. Selv
har vi ikke råd til å bruke produktene vi lager. Triumph er et
selskap som utnytter arbeiderne.
Dette er «skitne» produkter,
mener Saiwong. Hun vet ikke
hvor mange badedrakter tusen
badedrakter de sydde hver eneste

dag, men utsalgsprisen til en
badedrakt i Thailand tilsvarer
to ukers lønn for kvinnene som
syr dem.
– Vi la livene våre i hendene
til Triumph. Når de kvittet seg
oss var vi bare verdt 40 bh’er i
kompensasjon fra selskapet.
Det ønsker vi å fortelle kvinnene som bruker undertøy og
badedrakter fra Triumph, sier
fagforeningslederen.
De oppsagte kvinnene tjente
rundt 340 bath (Rundt 60 kroner) om dagen hos Triumph.
Hvis de måtte jobbe overtid fikk
de 60 bath (11 kroner) i timen.
Det krever 20 arbeidstrinn for
å lage en truse fra Triumph og
20 kvinner arbeider med hvert
trinn i prosessen. For å få normal lønn må de lage 40 truser
på 10 minutter. En kvinne syr
da 96 truser på en dag, og for
hver truse får hun da betalt 62
norske øre. Utsalgsprisen for en
Sloggi-truse i Norge ligger rundt
100 kroner med moms.

Fakta
Triumph

kT
 riumph ble opprettet i 1886

av de tyske familiene SpiessHofer og Braun som fremdeles
eier selskapet.
kT
 riumph hadde en omsetning
på nesten 14 milliarder kroner
2008.
kM
 erkevarene til selskapet
er Triumph, Sloggi, Valisere,
HOM, Mamabel, Triaction og
Miss Triumph.
k  Selskapet har 44.500 ansatte.
k F abrikken Body Fashion (Thailand) er et heleid datterselskap
av Triumph International.
kT
 riumph selger produktene
sine i over 120 land.
kD
 agslønnen for en tekstilarbeider ved selskapet er

k
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Passive myndigheter

– Vi ønsker at myndighetene skal
trekke tilbake investeringsstøtte
og skattefordeler til Triumph,
fordi selskapet bryter arbeidslover her i landet, forteller Boomrod
Saiwong.
Så langt har ikke kvinnene
fått støtte fra Thailandske myndigheter. Ifølge fagforeningen er
myndighetene mest opptatt av å
tiltrekke nye investorer til landet
og beskytte utenlandske investeringer, framfor å beskytte retten
til fri organisering og arbeidslovgivningen i landet.
Under demonstrasjoner i
gatene har kvinnene blitt møtt
med opprørspoliti, som brukte
et langtrekkende akustisk våpen
(LRAD) mot dem. Våpenet gir
en konsentrert lydbølge på 150
desibel. Den menneskelige smertegrensen for lyd er 130 desibel.
LRAD ble verdenskjent da våpensystemet ble brukt mot pirater
utenfor Somalia.

– Lav forbrukerbevissthet
Tusenvis av norske kvinner bruker undertøy fra Triumph.
Den internasjonale kampanjen
Rene klær (Clean Clothes Campaign) arbeider sammen med
de oppsagte Triumph-arbeiderne og fagforeningene deres for
å legge press på selskapet. Det
har blant annet forsøkt med
forbrukerpress fra Norge og
andre land i Europa. Fremdeles
tenner norske kvinner mer på
undertøyet fra Triumph enn
arbeidsvilkårene til kvinnene
som lager produktene.
– Forbrukeren til den norske

forbrukeren er lav om hvordan
klærne deres lages og forholdene kvinnene må arbeide
under, mener Carin Leffler i
Framtiden i våre hender (FIVH).
Hun er koordinator for den
norske avdelingen av Rene
klær-kampanjen. For den bevisste forbruker er det mye en kan
bidra med for å støtte kvinner
som arbeider under vanskelige
forhold i tekstilindustrien.
– Spør i butikken om
hvor klærne kommer fra og

om merkevaren har etiske
retningslinjer for produksjonen
sin, bruk lommeboka etisk
og velg produkter av høy
standard, send gjerne forespørsler til selskapene og still
spørsmål, foreslår Leffler. Rene
klær har blant annet aksjoner
på nett hvor forbrukere kan
sende påvirkningspostkort til
selskapene.
For mer informasjon:
www.framtiden.no

Klaget inn for OECD

Fagforeningene har sammen
med flere organisasjoner sendt
en klage på Triumph til Organisasjonen for økonomisk samarbeid
og utvikling (OECD). De dokumenterer i klagen at Triumph en
rekke ganger har motarbeidet
arbeidsrettigheter og fagforeninger spesielt i Asia. Triumph
på sin side hevder at det bare er
nasjonale lover i Thailand som
regulerer virksomheten deres og
masseoppsigelsene i landet.
Ifølge Triumph sine nettsider
er selskapets filosofi å være «dedikert kvinnenes liv». «Inspirert av
en familiearv, innfrir vi de høyeste etiske og sosiale standarder»
og «Lidenskapelige ansatte gjør
merkevaren vår sterk og ettertraktet», hevder Triumph videre.
De protesterende kvinnene i
underetasjen på departementet i
Bangkok forteller en helt annen
historie.
Folkevett har sendt en rekke spørsmål
om saken til Triumph sitt internasjonale pressekontor uten å ha fått svar.
Vi beklager at selskapets syn på saken
følgelig ikke kommer fram i artikkelen.
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Det var et sjokk å åpne
konvolutten. Jeg ble opprørt
fordi jeg bare hadde få
måneder igjen å jobbe før jeg
skulle gå av med pensjon.

06. Hver dag klokka tolv er det tid for
kampsanger og appeller blant de protesterende kvinnene som bor i underetasjen
av arbeidsdepartementet i Bangkok.

Triumpharbeider Nongruk Foo-Sriboon (55)
FOLKEVETT nr. 1 • 2010
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

01.

Grønn mat

02.

Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood.com

“

02. Skoprodusenten Brooks lager løpeskoen «Green
Silence» med blant annet en biologisk nedbrytbar
mellomsåle. En tradisjonell såle av Ethylen Vinyl Acetat
(EVA) kan vare mer enn tusen år i naturen eller på søppeldynga. Brooks sin naturvennlige såle er borte etter
20 år. I tillegg har selskapet valgt å dele miljøproduktkunnskapen åpent med konkurrerende skoprodusenter. (Foto: Brooks).

Et råd som aldri vil
komme fra myndighetene er «kjøp mindre». Å
kjøpe en energieffektiv
TV blir applaudert;
å ikke kjøpe en i det
hele tatt er en forbrytelse mot samfunnet.

Foto: K irsten Sand

03.

Professor Tim Jackson i New Scientist

Grønne produktkataloger
på nett:
www.evostore.info
www.ecoshopper.net
www.ecos.com
www.pristineplanet.com
www.nigelsecostore.com
www.ecowise.com

Et hav av grønne
produkter
Økt miljøfokus har ført til en bølge med grønne produkter. Miljøvennlige ski med bambuskjerner, møbler laget
av resirkulerte bildeler og biologisk nedbrytbare joggesko er noen av produktene. Men hvordan finne vi dem?
Klimakrisen har fått fart på både produsenter og flere forbrukere ser aktivt etter å ta
de rette miljøvalgene, men informasjonen
om de grønne produktene er spredt og ofte
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Thai-inspirert suppe

01. MALAFOR har designet en oppblåsbar sofa laget av 100 prosent resirkulert papir som kommer fra spesielt sterk
emballasje. En enkel metallramme holder sofaen på plass. (Foto: MALAFOR)

vanskelig tilgjengelig. En rekke engelskspråklige nettsteder har tatt utfordringen
og satt opp kataloger med miljøvennlige
produkter. EVO (www.evostore.info) er ett

2 personer som hovedrett
4 personer som forrett
03. Samsung har lansert en rekke grønne mobiltelefoner, blant annet «Blue earth» laget blant annet av
resirkulerte vannflasker, har lavt energiforbruk og er
fri miljøgifter som bromerte flammehemmere, PVC og
Ftalater. (Foto: Samsung)

av nettstedene. De har håndplukket 1200
produsenter og mer enn 20.000 grønne
produkter og tjenester, og vurdert hvor
grønt hvert enkelt av produktene egentlig
er. Hvis et produkt består for ekstempel i
hovedsak av resirkulerte materialer oppnår produktet en høy grønn poengsum.
Neste utfordringer blir å finne ut om produktet er i salg i Norge eller om det finnes
forhandlere som er villig til å sende produktene. Et alternativ er som forbruker å
utfordre butikker til å ta inn varene en er
interessert i.

Drøm deg bort med denne Thai-inspirerte
suppen som er lettlaget og smakfull. Ikke
minst er den bærekraftig og sunn.
1 ss olje
1 ts rød thai karripasta
4 stk sitrongress i 3 deler
½ kg blåskjell (renset i kaldt vann)
125 ml hvitvin
400 ml kokosmelk
1 lime
2 porsjoner kokte nudler (ca. 150 gram
tørkede nudler)
½ pakke sukkererter
6 cherry-tomater
1 vårløk

Varm opp karripastaen i en medium
stor kjele sammen med oljen på svak
varme i 1 minutt. Skru opp varmen, tilsett blåskjellene og rør om. Tilsett vinen,
sett deretter på et lokk og la det koke i 3
minutter til blåskjellene har åpnet seg. Tilsett kokosmelk og sukkererter. Kok opp
suppen og la den småkoke i 2 minutter.
Til slutt smaker du til med limejuice. Som
alltid når du lager blåskjell, kast skjellene
som ikke har åpnet seg.
Nudlene kokes i egen kjele. Fordel nudlene og grønnsakene i 2 (eller 4) boller og
hell suppen over. Server med limebåter og
et smil.
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Replikk

Velkommen til Friends Fair Trade som
blant mye annet har et stort utvalg av
økologiske Fair Trade klær til så vel store
som små. Du finner oss i Storgata 36B,
eller på www.friendsfairtrade.no

tekst Rolf Luneng
Lege

Hettegenser / barn
I økologisk Fairtrade bomull
fra Little Green Radicals.

Helse i et nytt paradigme

349,-

Ull - lue
Strikket i Nepal.

119,-

Topp

Det levende universitet i Ås

Økologisk Fairtrade
fra Gossypium.

Filttøfler / barn

229,-

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Med Solanmotiv fra et Fair
Trade prosjekt i Mongolia. 100 %
Merinoull. Såle av semsket skinn.

298,-

Vi trenger bedre helse, ja, optimal helse – både som enkeltmennesker, samfunn,
befolkning, land og verdenssamfunn. Og ikke minst naturen, miljøet, klimaet og
kloden vår trenger det.

Vi kan aldri oppnå god helse så
lenge naturen, dyrene, nytte –
og matvekstene, vannet, luften,
havet, jorden og hele miljøet
forurettes, forringes, forsures,
forgiftes, forsøples og til slutt
fortapes. Så lenge dette får lov
å skje, vil vår egen helse være
truet.

Bare når vi kjemper før en ren
og økologisk produksjon, samfunnsform og livsstil, når vi
kjøper «rettferdig» mat og støtter Fairtrade-arbeidet, når over
en milliard menneskers sult og
mangel på helse angår oss, og
bare når vi sammen med verdens politikere blir modige nok
til å løse de ufattelige lidelsene
som er i ferd med å true vår
helse, liv og eksistens – bare da
vil vi alle kunne ta del en rettferdig, trygg og ekte helse – for
alle.
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Bachelor

Storgata 36B,
NO-0182 Oslo, Norway
Phone: +47 21 38 50 00
Fax: +47 21 38 50 01
Mobile: +47 928 60 927
E-mail: info@friendsfairtrade.no
Web: www.friendsfairtrade.no

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

Master

Doctorgrad

• Internasjonal Miljø- og
Utviklingsstudier
• Internasjonale Utviklingsstudier
• Internasjonale Miljøstudier
• Nyhet: Internasjonale
Relasjonsstudier (NUPI)
• Utviklingsstudier

Vi har et internasjonalt miljø og undervisningen
foregår på engelsk

Alle
trenger
flere gode, glade,
velutdannete,
inspirerende
lærere
Det er mAnge
høyskoler i norge
- bare én av dem utdanner steinerpedagoger:

Derfor trenger vi alle en ny helseforståelse.
I llustr asjon : istockphoto.com

Vi kan ikke få del i den optimale, tilfredse helse, så lenge
kapitalismens grådige ambisjoner styrer industrien, jordbruket, matproduksjonen, prisene
og de underbetalte arbeiderne
i fattige land. Uten økologisk
produksjon, rettferdig handel
og en bærekraftig internasjonal politikk vil noen få (oss)
tilsynelatende bli mette, rike
og velnærte, men mange flere
vil lide, sulte, kues og straffes.
Det er ingen god helse, heller
ikke for oss.

129,-

www.rshoyskolen.no

Først når du med dine daglige
valg slutter å forurense, forsøple, overforbruke og river deg
løs fra kapitalismens makt
over våre liv, hverdag og samfunnsutvikling – først da kan
du oppnå sann helse.

Pants to Poverty / herre
Et levedyktig etisk alternativ til annet
undertøy. Økologisk, Fairtrade og
produsert utenlidelse for arbeiderne.

Prof. Dahls gate 30 n-0260 OSlO

Derfor trenger vi helse i et nytt
paradigme – i nye perspektiver
og relasjoner – der vi ser oss selv
i en naturlig sammenheng med
alt og alle rundt oss og samtidig
avhengig av alt dette mangfoldige miljøet og skaperverket.

Institutt for internasjonale miljø- og
utviklingsstudier, Noragric tilbyr
flere spennende studier

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

Studieår i Billedkunstfag mastergrad i steinerpedagogikk

Mer studieinformasjon om alle våre 43 master- og
18 bachelortilbud, se umb.no eller send SMS kodeord UMB
til 1960 for Studieguide
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Ulvesafari

Ulvesafari

Tekst og foto
Espen Seierstad

01.

Jeg våkner av ulver som
hyler utenfor skjulet. De
uler i kor. Flerstemt. Noen
langtrukne ul og noen
nærmest som bjeffing.
Crescendo nås idet
konserten rundes av med
en avansert jazzsymfoni.
– Rendevouz, sier biolog
Ivar Mysterud, som også
har våknet.

01. Ulv i morgentåke.
02. Spor etter en svær bjørn.
03. – Her har bjørnen rotet opp og spist
føsk, altså tørr, råtten ved av en råtten
furulegg, forteller biolog og forsker Ivar
Mysterud (t.h).

02.

24 FOLKEVETT

nr. 1 • 2010

Der ulv
jager
bjørn

k

03.
01
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Ulvesafari

Ulvesafari
04. Når sola står på blir det varmt i
skjulet. Biolog og forsker Ivar Mysterud
til venstre.
05. Skjul plassert i utkanten av ei myr.
Dette er en av naturtypene åteplassene
ligger i.
06. Bjørn i morgentåke.
07. Også enkelt fugler trekkes til åteplassen. Mens man venter på de store dyra,
lar disse seg velvillig fotografere.

04.
06.

05.

Fakta

Ulv i Norden
Norge:
•Foreløpige beregninger for
vinteren 2009-2010 antyder
at mellom 39 og 45 ulv har
tilhold i Norge eller både
i Norge og Sverige, samt
at 2010 kan bli det første
året vi når myndighetenes
målsetting om tre ynglende
tisper i helnorske revir. I
2009 ble det registrert to
helnorske ynglinger.

Sverige:
•Bestanden for vinteren
2008-2009 ble beregnet til
rundt 200 individer fordelt
på opp mot 40 familiegrupper og revirmarkerende par.

06.

M

ed meg i skjulet er
blant andre biolog
og forsker Ivar Mysterud. Med hans årelange bakgrunn innen forskning
på bjørn og store rovdyr, er jeg
lydhør når han forteller:
– Ulvene i en flokk streifer en
god del rundt på egenhånd, men
har gjerne faste plasser hvor de
møtes. Og når de møtes kan de
sette i gang en slik symfoni; en
måte å hilse hverandre på, og
styrke sosiale bånd innad i flok-
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ken. Forskerne kaller det rendevouz; «gjensyn».
– Slik sosial korytring hos ulv
er noe av den mest komplekse
lydytring vi har i naturen, ved
siden av menneskelig tale, forteller Mysterud.
Vi befinner oss i «ingenmannsland»; en smal stripe på finsk side
av grensa mot Russland. Her kan
man ikke ferdes uten særskilt tillatelse. Derfor er det nesten aldri
folk her. Men desto friere får
rovdyra ferdes her. De vandrer

fritt over grensa, med milevis til
folk på russisk side. Vi er derfor
privilegerte som har fått særskilt
tillatelse til å være her. Det er
takket være naturfotograf Lassi
Rautiainen.
Rautiainen har bygd opp et
anlegg med flere åteplasser hvor
han fôrer ville rovdyr. Mot betaling lar han naturfotografer og
andre naturinteresserte få oppleve dyra fra små skjul i ulike
naturtyper. Både ulv, bjørn og
jerv besøker regelmessig åteplas-

sene. Iblant kommer enkelte rovfugler også.
Når vi ikke tilbringer tid i
skjulet, har vi tilgang til et fellesanlegg, med soverom, dusj, toalett, og ikke minst; finsk sauna.
Ansatte hjelpere sørger for deilige
måltider. En slags finsk variant
av afrikansk luksussafari, med
andre ord. Men i skjul må vi være
fra klokka seks om kvelden til
klokka seks neste morgen.
Denne natta har vi hatt hele
åtte bjørner og en flokk på fem

07.

ulver på én og samme tid utenfor
skjulet. De største bjørnene tar
plassen som selvoppnevnte herskere ved åtet, og er ikke interessert i å dele med andre. Men åtet
er fordelt på to plasser. Og kan
hende, er det beste åtet på den
andre plassen? Derfor er det mye
vandring, og en stadig utskifting
av hvem som spiser hvor.
Ulvene er notoriske mobbere. De minste bjørnene – de
med lavest rang – blir jaget av
ulvene. Selv som bjørn føler

man seg liten når en f lokk på
fem velvoksne ulver danser
omkring deg, og forsøker å
bite deg i baken. Men de største
bjørnene får være i fred. Der har
ulvene en annen taktikk; rusle
enkeltvis nonchalant og totalt
uinteressert forbi åtet, og på
den måten komme nært innpå.
Nært nok til at det iblant vil
være mulig å snappe til seg en
bit. Dessuten er det jo grenser
for hvor mange ganger en bjørn
gidder å la seg avbryte i målti-

det og slenge en labb etter deg.
Ulvene har fullført sin jazzkonsert. Fremdeles er det mørkt
ute. Jeg ser dyra bare som skygger utenfor. Jeg vil sove litt til. To
timer til, så vil det være lys nok
til å fotografere igjen. Jeg legger
meg ned. Nå høres bare tassende
labber utenfra. Og noen brummende koselyder fra bamser som
bader. Bjørnene bader i myrhull,
gjerne flere i lag. Bare hodene
stikker opp. Jeg ligger og lytter
til dem. Lenge. Jeg sovner ikke.

Finland:
•Bestanden for vinteren
2008-2009 ble beregnet til
ca 190 ulver, fordelt på 40
familiegrupper, hvorav 9
flokker med tilhold på tvers
av finsk-russisk side.
I 2008 kom det for første
gang nytt genetisk materiale
inn i den skandinaviske ulvestammen. To finsk-russiske
hannulver var fedre til hvert
sitt kull, ett i Sverige og ett i
Norge,
Kilder: Skandulv/Direktoratet for
naturforvaltning
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Ønsker du et nytt økonomisk liv?
Åtefotografering for turister

08. Ved åtet hadde bjørnen forrang. Det
så også ut som ulven satte pris på å få
tak i mindre biter, fremfor å måtte gå løs
på et helt kadaver på egen hånd.

I Finland finnes så mange som
8-10 forskjellige virksomheter hvor folk kan leie seg inn
i skjul på en plass hvor det
systematisk legges ut åte
for store rovdyr. Hos Lassi
Rautiainen brukes hovedsakelig grisekadaver som åte. Én
gang i uka hentes grisekadaver fra faste kontakter. Dette
fordeles på 4-5 åteplasser
i ulike naturtyper, alt etter
behov. Ved hver åteplass er
det oppstilt 2-3 skjul. For å

fordele slitasjen på terrenget,
flyttes åteplassene regelmessig.
I Norge finnes ikke noen
tilsvarende organisert virksomhet knyttet til de store rovdyra.
Imidlertid finnes enkelte virksomheter som tilbyr fotografering fra skjul på utlagt åte,
blant annet for rovfugl. Skal
det brukes slakteavfall og kadaver av husdyr til slik aktivitet
i Norge, må bruken avklares
med Mattilsynet.

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.

Biolog og forsker Ivar Mysterud er skeptisk til systematisk
bruk av åte i stort omfang:
– Slik virksomhet vil utvilsomt
påvirke dyras atferd. De tilvennes nærhet til mennesker og
mat håndtert av mennesker,
og vil lettere kunne oppsøke
menneskemiljøer på leit etter
mat under andre forhold.
Populasjonstetthet, arv og adferdsøkologi kan også påvirkes
på lengre sikt, mener han.

Vi tilbyr nettbank, bankkort og de este andre banktjenester.

Velg en bank som bryr seg!

www.culturabank.no

Håndlaget Hud
og Hårprodukter
✔ norskprodusert
✔ økologisk

les mer på

www.urtekosmetikk.no

Framtiden i våre hender
vil ha forandring til
beste for miljøet,
verdens fattige
og våre etterkommere.
Med 24.000 støttespillere
i ryggen har vi tyngde,
med flere medlemmer
blir vi enda sterkere.

LIVOS naturmaling har eksistert i mer enn 25 år i Norge.
Det er mange som prøver å etterligne LIVOS-konseptet, men ingen
andre malinger tar vare på helse og miljø som LIVOS. Med fornybare råstoffer fra naturen som ikke er skadelige er LIVOS helt
enestående. Ikke la deg lure av fine ord som 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.

.

Meld deg inn på www.framtiden.no,
eller send SMS til 1933, skriv; framtiden
(Kr. 200, giro sendes)

08.
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Norwatch
tekst Erik Hagen
Norwatch

Vil grave i
truet regnskog
Mens Regjeringen satser 15 milliarder kroner på å redde
regnskogen, planlegger det delvis statseide Yara å anlegge et
fosfatanlegg i et vernet atlantisk regnskogsområde.
01.

Dette er saken:
kY
 ara eier 50 prosent av joint-

venture-selskapet Indústria de
Fosfatados Catarinense (IFC).
k F osfatprosjektet i Anitápolis
kommune i sørøst-Brasil, som
IFC står bak, innebærer utvinning av en fosfatforekomst og
byggingen av en gjødselfabrikk. Fosfat er hovedingrediensen i gjødsel.
k F lere truede plante- og dyrearter befinner seg inne på
området der IFC skal bygge
sitt fosfatanlegg.
kE
 n domstol frøs IFCs miljøtillatelse 28. september i år. Tre
ankesaker har hittil opprettholdt dommen.
kD
 et norske delvis statseide
selskapet Yara er blant de
verdensledende innen produksjon og trading av gjødsel,
og er store på det brasilianske
markedet.
kG
 jødselen fra Anitápolisprosjektet skal selges på det
brasilianske markedet.
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Norwatch har besøkt et lite dalføre i sørøstlige i Brasil, der Yaras
jakt på landets fosfatreserver
kan få store konsekvenser for det
lokale miljøet.
Stedet ligger i et gammelt vulkansk landskap, og er tilholdssted
for atlantisk regnskog. Denne
skogstypen er snart utryddet, og
områdene som er igjen er vernet
ifølge føderal brasiliansk lov.
I bunnen av dalen renner et
brusende vassdrag, som er tilholdssted for minst ni utrydningstruete plante- og dyrearter,
blant annet bruker villkatter og
sjeldne papegøyer området på
leting etter mat.
Kjempeprosjekt

Det er der Yara eier rettigheter
til fosfatproduksjon. Planene
går ut på å grave ut 1,8 millioner tonn stein årlig fra et åpent
dagbrudd. Når de har fjernet
de unødvendige steinmassene,
og ferdigbehandlet den gjenværende fosfatsteinen, sitter de til

slutt igjen med en halv million
tonn kunstgjødsel årlig. Arbeidet skal gjøres gjennom jointventure-selskapet IFC, som
Yara eier i partnerskap med
sin amerikanske konkurrent
Bunge.
Avfallsmassen fra produksjonen vil transporteres i rørledning
nedover i dalføret, der den skal
samles opp i såkalte tailing dams,
våtdeponier. Sammen med resten
av elveløpet, skal massen dreneres
opp ved hjelp av to 56 meter høye
demninger.
Noen av områdene som skal
legges under steinmasser og vann
består av verneverdig regnskog,
andre områder er av skog som er
i ferd med å returnere til opprinnelig tilstand.
Selv om de største delene av
prosjektområdet allerede er jevnet med jorden av Yaras forgjengere og av småbrukere, vil likevel
82 hektar vernet skog måtte fjernes gjennom prosjektet. Et par
hundre hektar skog som er i ferd

med å returnere til opprinnelig
tilstand vil også fjernes.
Stoppet av domstoler

Yaras planer om fosfatproduksjon i Anitápolis nådde en
«milepæl», ifølge Yara, idet miljømyndighetene i delstaten i fjor
vår innvilget en miljøtillatelse til
å gå videre med prosjektet.
Miljømyndighetene hadde
benyttet en åpning i lovverket,
om at det kunne gjøres unntak i
det permanente skogsvernet for
atlantisk regnskog i tilfeller der
utbygninger er av «offentlig eller
sosial interesse».
Men så tok saken en ny vending. Gjennom en midlertidig
forføyning, trakk en føderal
domstol i Florianópolis tilbake
miljøtillatelsen som IFC hadde
blitt innvilget.
– Det er velbegrunnet frykt
for at det kan gjøre alvorlige
skade på miljøet hvis miljøtillatelsen opprettholdes, og om
det gis tillatelse til hogst og byg-

ging, uttalte dommeren.
– Ville det ikke være mulig å
forestille seg at de kontinuerlige
aktivitetene gjør slutt på vannet i
regionen etter de 33 årene? Eller
vil det ikke være sannsynlig at
avskogningen fører til en total
utryddelse av plante- og dyreartene som er truet der, spurte dommeren retorisk.
Et gjødselanlegg kan heller
ikke falle inn under det lovverket
definerer som «offentlig/sosial
interesse», påpekte dommeren.
Dermed må regnskogen bevares,
framfor selskapets planer. Myndighetene og Yara-selskapet i
Brasil har anket avgjørelsen fem
ganger, men har fått avslag hver
gang.

nedhuggingen pågår nå med
kjempefart i delstaten der Yara
planlegger sitt anlegg.
Ifølge selskapets egen miljøstudie, er det flere truete dyre- og
plantearter på eiendommen. Det
skal blant annet finnes fire truete
tresorter. Miljøanalysen har også
avdekket at utrydningstruete
villkattedyr bruker området, slik
som tigerkatt, ozelot og puma.
Analysen viste også at tomten
benyttes av den utrydningstruete
papegøyen vinamason, og at det i
2005 ble oppdaget en fram til da
ukjent froskeart.
Men prosjektet innebærer
likevel «overhode ingen fare for
utryddelse av plante- eller dyrearter i regionen», ifølge IFCs brasilianske hjemmesider.

Truet regnskog

Bare 7 prosent av den opprinnelige atlantiske regnskogen er
tilbake i Brasil. Tidligere strakk
skogen seg over hele kysten av
Brasil, og opp i fjellene og slettelandskapene i innlandet. Men

Yara uenig i dom

– Selskapet tar dommerens avgjørelse til etterretning, men er uenig
i den. Det er IFC som er part i
saken, og som derfor tar stilling til ankespørsmålet, sier Asle

Skredderberget, informasjonsdirektør i Yara, til Norwatch.
Yara forklarer i et brev til sine
eiere i det norske Nærings- og
handelsdepartementet at de har
benyttet seg av 20 uavhengige
eksperter i kartleggingen av miljøeffektene av prosjektet. Ekspertene har «brukt mer enn 20.000
timer på å skrive 18 bøker med
mer enn 2500 sider om denne
saken».
Hele IFCs område er på 1760
hektar. Av dette utgjør selve prosjektet 360 hektar, ifølge selskapet. De har altså kjøpt opp 1400
hektar skog som de skal bevare
for framtiden. Denne ordningen,
som i Brasil går under betegnelsen «kompensasjon», er vanlig i
slike megaprosjekter i landet. Ved
å kjøpe opp verneverdige skogtomter på ett sted, kompenserer
man for ødeleggelsen av uerstattelig skog på et annet.
– Det er viktig for oss å understreke at Yara generelt er svært
opptatt av miljøutfordringene, og

01. Veiarbeid: Bilveien til Anitapolis
kommune i Brasil rustes opp. Etter at
Yaras planer i Sør-øst-Brasil skjøt fart i
2009, har kommunen gjort kjempeskritt i
veibyggingen. Yara skal produsere gjødsel
i et regnskogsområde, sammen med en
amerikansk partner.
(Foto: E rik H agen)

jobber aktivt på en rekke områder
med miljøforbedrende tiltak og
produkter, sier Skredderberget.
En lokal brasiliansk miljøorganisasjon kaller prosjektplanene
en «økologisk katastrofe».
– Hele konseptet om gruvedrift er i strid med bærekraftighet, sier talsperson Luhk Zeller i
organisasjonen Montanha Viva,
som er kritisk til at selskaper som
Yara og Bunge omtaler sine forretninger som bærekraftige.
Og så langt er domstolene
enige med dem.
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(I llustr asjon : NASA)

Stifinner

tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Intelligente skapninger utenfor vårt solsystem har grunn til
å glede seg. Ludwig van Beethoven er på vei til dem. Hans vakreste komposisjon er en del av lasten i romfartøyet Voyager:
cavatina-satsen i strykekvartett nummer 13.

Homo sapiens
på sitt beste

Ludwig van Beethoven.
(Maleri: Mähler, 1815)
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Hva er det motsatte av
musak, listepop og militærmarsjer? Hva er det motsatte
av musikk som disiplinerer og
forfører? Her er mitt forslag:
Beethovens
strykekvartetter,
kanskje særlig de siste han skrev.
I dem oppfordrer komponisten
til refleksjon, ikke til marsjering
under faner og flagg. Er det ikke
noe dypt sympatisk med musikk
som rommer menneskets mange
sider – en mangetydig musikk?
Jeg har fått sans for strykekvartett-formen. Interessen skyldes det lille formatets fortrinn.
Kvartetten mangler symfoniens
klanglige kraft og operaens spektakulære scener. Det gjør den mer
inntrengende. Den trange rammen fremmer kvalitet. Du merker
at komponisten har finslipt hver
minste detalj. Akkurat som poe-

ten gjør i diktet. Svakheter kan
ikke gjemmes bort i massiv lyd.
Få virkemidler samler lytterens
oppmerksomhet om innholdet.
Beethoven var døv. Var det
døvheten som ga ham den sjeldne
konsentrasjonsevnen? Kunne
han med god samvittighet fjerne
seg fra forstyrrende mennesker
– og bli nyskapende? Omgitt av
skitt, matrester og utømt potte,
satt han og skrev – og hadde nok
med seg selv.
Når strykere klaget over at
kvartettene hans var vanskelige å
spille, svarte han: «Hvordan kan
jeg bry meg om Deres fiolin når
ånden taler i meg?». Beethovens
siste kvartetter er blitt kalt evig
moderne. Trenger du inn i dem,
tar du del i noe av det fremste
europeisk kunst har å by på.
Jeg musiserer ikke selv, spiller

bare cd-spiller og har ikke peiling
på hva B-dur er. Likevel beriker
denne musikken meg. Den gir
meg noe jeg må ha savnet. Den
bidrar til å holde motet mitt
oppe. Det hender det oppstår et
tomrom i meg som må fylles –
med Beethoven.
«Det er som å høre fire forstandige mennesker snakke sammen»,
sa Goethe om strykekvartetten –
en samtale mellom en bratsj, en
cello og to fioliner. De fire instrumentene har et omfang som minner om menneskets stemme, og
har en tilnærmet like viktig rolle.
I de beste komposisjonene har
hver av de fire et interessant parti.
Melodi og akkompagnement
vandrer mellom stemmene. Det
blir en samtale med ytringer og
digresjoner. Noen ganger prater
de fire i munnen på hverandre.

“

Romsonden Voyager på vei ut i det
ytre rom sammen med Beethoven.

Flere hundre tusen unge
gutter og jenter blir trukket bort
fra slummen og inn i
musikkskoler og orkestre som
spiller Beethoven og annen
klassisk musikk.

Andre ganger én og én. Innimellom opptrer de unisont. I det ene
øyeblikk insisterende, i det neste
prøvende, deretter morsomme
eller dypt alvorlige. En melodi formuleres som et spørsmål, et annet
instrument svarer straks. Å spille
kammermusikk er det aller morsomste, forteller musikere. Det
merker lytteren.
Strykekvartetten er Homo

sapiens på sitt beste: Ikke alene,
ikke i masse, men i individuelt fellesskap. Kvartettens medlemmer
spiller som om de spilte solo, men
får det likevel til å klinge som en
enhet. Fire sjeler, én komplisert
tanke. Kanskje et mønster for
samfunnet, bedriften, organisasjonen? Goethe mente at strykekvartetten virkeliggjør den
demokratiske idé.

Øyekast, mimikk, bevegelser.
Samspillets magi blir tydeligere
for meg når jeg kan se musikerne.
Derfor setter jeg meg gjerne på
første rad, på kanten av stolen,
redd for å gå glipp av ordskiftets
skjøre nyanser og flyktige overganger. Sittende slik opplever jeg
øyeblikk fulle av strengegnikkende kvalitet.
Tårer falt ned på notearket da
Beethoven satt og skrev cavatinaen. Skjønnheten berørte den
døve mannen. Satsen er den
femte i kvartett nummer 13, opus
130. Du merker det på musikerne.
De spiller satsen med ekstra innlevelse. «Bedre blir ikke tilværelsen i denne bransjen», sier den
norske Vertavo-kvartetten. Det er
en veldig kontrast mellom cavatinaen og den originale finalen i
opus 130, Grosse Fuge. Den siste

er vill og forrykt. Lyden er massiv.
Hadde Beethoven mentalt forlatt
denne verden? Isolert i sin syke og
døve tilværelse?
Beethoven gir fortsatt lyd fra
seg. I år er det 240 år siden han
ble født. I Kina spiller 38 millioner barn Beethoven. I Venezuela
betyr han mer for slumbarna enn
Redd Barna og SOS Barnebyer.
Flere hundre tusen unge gutter
og jenter blir trukket bort fra
slummen og inn i musikkskoler
og orkestre som spiller Beethoven
og annen klassisk musikk.
– Endelig et sted der en sjel
kan være for seg selv, skrev Aleksander Kielland om Beethovens
kvartetter. Dikteren plasserte
dem «over all annen musikk i
hele verden.»
Ikke rart cavatina-satsen fikk
plass i Voyager. Har du hørt den?
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Klimaseilas

Klimaseilas

01.

02.

03.

04.

05.

Gåsehud på øverste dekk
01. FULL TRØKK: Grimstad tensing øver
på seilas-sangen under kyndig veiledning fra Elg Elgenes.

Det var høy gåsehudfaktor da FIVH-leder Arild Hermstad ønsket 1200 klimaaktivister og deltakere
velkommen til hovedmarkeringen på Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelps felles klimaseilas
12. – 14. desember i tilknytningen til FNs klimatoppmøte i København.

02. ALDERSSPREDNING: stor spredning
i alder og bakgrunn under klimaseilasen.
Her, en av de aller yngste deltagerne trygt
på pappas arm.

tekst arne storrønningen foto Matias Nordhal carlsen

Mens båten tilbakela den siste
etappen av innseilingen til Kongens by, samlet seilasdeltakerne
seg på øverste dekk til en kraftfull markering. Godt hjulpet av
Grimstad ten-sing og Dance With
a Stranger vokalisten Elg Elgenes
trommet mer enn tusen mennesker taktfast mens miljø- og
utviklingsminister Erik Solheim
og Kevin Grouse fra FNs klimaarbeid var ventet om bord.
De to fikk overrakt hver sin
gigantiske klubbe og Erik Solheim
fikk med seg 34.000 underskrifter med krav om en folkerettslig
forpliktende og rettferdig klimaavtale. Erik Solheim var svært nysgjerrig på hvem han skulle rette
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den store klubben mot. «Bruk
den til å banke igjennom en sterk
avtale», foreslo Kirkens Nødhjelps
generalsekretær Atle Sommerfeldt
til dundrende applaus fra aktivistene på øverste dekk.
Sjelden har noe miljøarrangement samlet et tilsvarende
sammensatt og variert gruppe
av mennesker. Miljøpolitikere
fra flere av de politiske partiene,
samtlige norske biskoper, klimaforskere, unge gospelentusiaster
og grånende aktivister som godt
husker Maredøla, Alta og folkebevegelsene på 70-tallet.
– Vi ønsket å tilby medlemmer og andre en mulighet til
å vise engasjement og et felles

standpunkt i forbindelse med til
nå verdens største FN-toppmøte
utenfor New York, forklarer Arild
Hermstad. Allerede i august var
det nesten ikke flere ledige plasser.
Hermstad tolker den store
interessen som et godt tegn på at
det er mulig å mobilisere et stort
engasjement for klima og miljøarbeid. Kombinasjonen av mange
gode seminarer og foredrag, musikalske og kunstneriske innslag av
høy kvalitet og muligheten for å
delta direkte under en stor felles
NGO-markering på Rådhusplassen i København slo svært godt an.
Enstemmige positive tilbakemeldinger fra deltakerne viser at
det finnes et stort uforløst engasje-

ment blant folk flest og et sterkt
ønske om å bidra i kampen mot
miljøødeleggelser og global oppvarming. Det partiet og de politikerne som tar initiativet til en ny
radikal miljø- og klimapolitikk vil
kunne oppnå støtte fra et undervurdert og til nå nesten ukjent
velgerpotensial. På mange måter
var klimaseilasen vårt største fellesarrangement siden stiftelsesmøtet i Nadderudhallen i Bærum
for neste 36 år siden, mener Hermstad. Klimaseilasen er også et
godt eksempel på samarbeidsmulighetene som finnes i miljøkampen – og som kanskje utnyttes for
sjeldent, tror Fivh-lederen.

03. GRØNN KIRKE: samtlige norske
biskoper deltok under klimaseilasen som
et uttrykk for et økende kirkelig klimaengasjement.
04. KLIMAKAMERATER: Fivh-leder
Arild Hermstad og generalsekretæren i
Kirkens Nødhjelp Atle Sommerfeldt under
utseilingen fra Oslo. Organisasjonene kan
notere seg rekordoppslutning omkring
fellesarrangementet Klimaseilasen 2009
05. Fivh grunnlegger og miljøpioner
Erik Dammann (t.h)sammen med ivrige
aktivister.

06.

06. UNDERSKRIFTER: miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk med seg 34.000
underskrifter med krav om en forpliktende
og rettferdig klimaavtale da han ankom
Oslo-København fergen i anledning klimaseilasen 2009.
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Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Klimakur med
ny kultur
For litt over ett år siden skrev Steinar Lem en
av sine siste kronikker i Dagbladet, sammen med lederen i
WWF - Norge, Rasmus Hansson. De to miljøforkjemperne
utfordret kultureliten i vår tids viktigste sak: Hvordan kan
dere bidra i kampen for miljøet på kloden? Steinar var
intenst opptatt av at kunsten ikke skulle være kjedelig og
forutsigbar på miljøets vegne. Han mente kunsten kunne
spille på strenger som miljøvernere, politikere og næringslivet ikke rår over. Kronikken fikk mye oppmerksomhet.
Mange tok kontakt både med Steinar og med Framtiden
i våre hender. Et resultat ble at de Lillos stilte opp på vår
klimaseilas til København. Bandet var et populært innslag
på en seilas som også var preget av seminarer og diskusjoner, og et gigantisk kor med 1200 mennesker på båtdekket. Koret krevde klimarettferdighet.
Steinars kronikk inspirerte også noen engasjerte
kunstnere til å sette i gang et klimanettverk i Norge. Forfatterne Aleksander Melli og Åsne Seierstad har fått med
seg reklamefolk, aktivister og andre med å bygge opp et
nettverk av folk som bringer ny energi og kreativitet inn i
klimakampen. De representerer en stor og til dels ubenyttet frivillig kraft. Deres engasjement, og responsen de har
fått, viser at miljøinteressen er høyst levende. Før klimatoppmøtet så vi også en nærmest uendelig rekke av nye
initiativer og kampanjer som mobiliserer folk, som 10:10
Norge, Framtiden i våre henders Besteforeldreaksjon, 350.
org, tck tck tck og Klimaseilasen. Noen av initiativene var
en del av internasjonale kampanjer, og løper sammen med
et økende engasjement fra bedrifter og fagforeninger. Selv
om København-møtet var en skuffelse vil ikke trykket bli
borte. Engasjementet vil finne nye former, og vi vil se en
kampanje som blir enda bredere. Situasjonen skriker etter
politisk handling, men også etter modige enkeltpersoner,
bedrifter, kunstnere og andre som vil utfordre seg selv og
et vekstsystem på kollisjonskurs med planeten.
Men klima har nå også blitt storpolitikk. Den viktigste
lærdommen fra København er kanskje at alle land, medregnet Norge, ønsker å bruke så lite ressurser som mulig
for å løse vår tids største utfordring. Landene spør ikke
hva som er nødvendig, men hvor mye de kan ta seg råd
til. Dette er en livsfarlig strategi. Vi trenger økt styrke for
å bekjempe denne tenkemåten.
Jo flere enkeltpersoner, næringslivsledere, kulturfolk
og andre som tør ytre seg, som tør utfordre, jo raskere kan
vi få til en klimapolitisk snuoperasjon. Tør du å bli med?
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Tekster i utvalg Steinar Lem

Framtiden i våre hender

Ytring innenfra

Siste rapport

Økologisk utsyn 2009
Framtiden i våre hender utarbeider
årlig et økologisk utsyn. Rapporten
for 2009 viser at Norge fortsatt er
sterkt preget av næringer med store
utslipp og stor miljøbelastning. Lite
tyder dessuten på at nordmenns
forbruk er i ferd med å bli mer miljøvennlig. Les mer på framtiden.no

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.

Nytt på nett

Her er noen ferske saker du
kan finne på www.framtiden.no:
k I januar kåret Framtiden i våre hender for syvende gang «Årets

etikkversting». Statens pensjonsfond – Utland utmerket seg i fjor
som den verste. Yara og Oljeindustriens landsforening fikk også en
plass på den lite gloriøse pallen.
kØ
 kologisk årstale 2009: 10. februar framførte Framtiden i våre

hender vår tradisjonsrike årstale på Litteraturhuset i Oslo. Talen ble
kommentert av politikere fra regjering og opposisjon. Tema i årets
tale var: Hvordan legge om norsk økonomi for å redusere klimagassutslippene i Norge?
09.53
10.09
k F lytrafikken må begrenses
av
klimahensyn:
Vi ber i en høringsut14.
1
df
emskart.p
fivh_medl

talelse om at Oslo Lufthavns plan om ny terminal må skrinlegges. Terminalen vil gi større flytrafikk og større klimagassutslipp.
Nordmenn flyr allerede mest i Europa viser en beregning vi la fram
i januar. Framtiden i våre hender mener det nå er nødvendig med
nye og høyere avgifter. Dessuten at flytrafikken på de fleste ruter
i Sør-Norge, og til/fra Sverige og Danmark, må over på høyhastighetsbaner som bruker langt mindre energi og gir lave utslipp.

Følg oss på:
www.framtiden.no/facebook
@arildhermstad
www.youtube.com/fiohnor

Møt likesinnede

I våre lokallag kan du møte andre medlemmer
i Framtiden i våre hender. Se kartet og våre
nettsider for mer informasjon. Aksjonen «Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk»
er nå blitt en temagruppe i Framtiden i våre
hender. Er du i passende alder, så er du
hjertelig velkommen som deltaker.

Borgerkrigen
Krigen mot de fattige og naturen har pågått
lenge. Uhyre mengder tungt materiell og formidable troppestyrker er satt inn i striden.
Men krigen er en borgerkrig: Mennesker mot
mennesker. Mennesker mot naturen, noe som
igjen skader mennesker – også i den rike verden.
Det kan synes som en uoverkommelig oppgave å skulle stifte fred før kampene dør ut
ved at partene ødelegger det organiserte
samfunnsliv hos hverandre, i verste fall menneskeheten også. Barkbillene står kan hende
foran en gyllen æra – de er ytterst resistente
mot radioaktivitet.
Spørsmålet er om vi som nå ivrig driver kamphandlingene videre – og stadig tjener godt på
det – kan mobilisere til å avslutte dem. Krigen
mot krigen. Det skal en større innsats til enn
folk flest liker å tro for å overvinne miljø- og
fattigdomskrisen. Men det krever sannelig

“

En hær av ingeniører og
teknologer arbeider på
spreng til høy lønn for å
raffinere krigsteknologien,
som gir land og
selskaper konkurransefordeler i kampen om
jordas ressurser.

hær av ingeniører og teknologer arbeider på
spreng til høy lønn for å raffinere krigsteknologien, som gir land og selskaper konkurransefordeler i kampen om jordas ressurser.
Statsbudsjettene er planlagt i god tid, dyktige
økonomer sitter ikke hjemme på dagtid og
leser avisene for tredje gang. Mesteparten av
velgerkorpset står trofast bak med sin korte,
men nødvendige verneplikt hvert annet år.
(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.)

sitt å fortsette ødeleggelsene også: De flernasjonale selskapene har mange ansatte.
I Mitsubishi og Texaco – to selskaper som
har ødelagt atskillig regnskog i henholdsvis
Malaysia og Equador – jobber folk overtid,
sliter seg ut, død tidlig av påkjenningene. En
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Opus

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

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

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

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

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

Medlemstype

Flere vervepremier på framtiden.no

Gjelder ut 2010

NAVN

intropris

ordinær

poeng

Ordinær medlem

245,-

395,-

2

Studentmedlem

100,-

190,-

1

Lavinntektsmedlem

100,-

190,-

1

Abonn. Folkevett

185,-

275,-

1

0,-

0,-

0,5

Husstandsmedlem

FøDSELSDATO

Husstandsmedlemmer
jeg vil melde inn gratis:

Folkevett 1:2010

ANTALL

medlemskap kr 200 for ett, kr 400 for tre.

Jeg bestiller gavekort på:

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

Jeg har vervet medlemmer.

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

Grafisk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@folkevett.no

Fotograf:
Lillian Jonassen
lillian@folkevett.no

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. 1 • 2010

Fotograf:
Kjersti Fjøsne
kjersti@folkevett.no

Spaltist:
Laurie MacGregor
laurie@folkevett.no

NYE MEDLEMMEr
NAVN

ADrESSE

jeg sparer vervepoeng
MEDLEMSTYPE

FøDSELSDATO

Framtiden i våre hender
Svarsending 0328
0090 OSLO

INNSENDT AV
NAVN

E-POST

ADrESSE

FøDSELSDATO

TELEFON

FOLKEVETT nr. 1 • 2010

39

7983_30-40

14.02.03

12:41

Side 40

Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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Klimaendringer rammer hardest dem
som er mest sårbare fra før.

De trenger din støtte!
Gi et bidrag til noen som strever for
å skaffe seg nye muligheter, nok mat
og bedre livsbetingelser.

Betal til kontonr. 1254 20 17412
eller elektronisk på

www.utviklingsfondet.no/gave
Da viser du miljøengasjement,
solidaritet og handlekraft.

Det nytter!
«Hvis nåtidens mennesker fortsetter sin åpenlyse ﬂørt med krig,
vil de lykkes i å omskape sitt jordiske bosted til et inferno
som ikke engang Dante kunne ha forestilt seg»
Martin Luther King

