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Den nye klimabevegelsen
I de siste timene av klimatoppmøtet i København befant jeg meg
i en hotell-lobby i nærheten av Kastrup flyplass. Stemningen var
uvirkelige og nesten surrealistisk.
På store flatskjermer kunne vi følge den kaotiske innspurten
av møtet som var i ferd med å bryte sammen, og på utsiden – i
den hustrige desemberskumringen – hørtes konstant lyden av
helikopter og sirene fra politi- og følgebiler på vei med statssjefer
og ministre som allerede hadde brutt opp og som var på vei hjem.
I ettertid vet vi bedre hva som skjedde. Rundt et improvisert
forhandlingsbord klarte et begrenset antall nasjoner å bli enige
om en uforpliktende avtale – så skrøpelig at den knapt var en
skygge av det gjennombrytende dokumentet som mange håpet
kunne bli utfallet av toppmøtet.
Mange har hevdet at selv om møtet langt på vei ble et nederlag,
så var til gjengjeld den enorme folkelige mønstringen FN-møtets
kanskje viktigste resultat.

“

Før eller siden vil en global
bevegelse reise seg i full høyde.
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Er en ny internasjonal klimabevegelse underveis - med et betydelig bredere nedslagsfelt enn den tradisjonelle miljøbevegelsen?
Potensialet er der. De sterke forventningene som ble bygd opp
rund møtet i den danske hovedstaden – og deltakelse fra over
hundretusen mennesker i ulike møter og protestmarsjer, viser at
massemobilisering er mulig. Nye klimanettverk, blant annet, et
nytt norsk klimanettverk, er i stand til å samle folk utenfor den
harde kjernen av etablerte miljøaktivister.
På globalt nivå har klimaaktivistene ikke klart å samles seg i
en mer helhetlig bevegelse. I mange land, har også tiltroen til FNs
klimapanel, og forskningen som dokumenterer global oppvarming blitt kraftig redusert. Her hjemme samler et klimanettverk
hundrevis av mennesker til møter – langt flere engasjerer seg
gjennom sosiale medier og gjennom støtteerklæringer. Men en
sterk nasjonal bevegelse har så langt uteblitt.
Det er grunn til å tro at det vi ser er en mellomfase. Klimaspørsmålet har evne til å engasjere og samle folk på tvers av
gamle organisasjonsgrenser, nasjonsgrenser, og fra et spekter av
religiøse og politiske organisasjoner og tilknytninger.
Før eller siden vil en global bevegelse reise seg i full høyde.
Neppe i form av en tradisjonell organisasjon, men i form av et
tydelig og brennende felles engasjement og en felles forståelse av
den avgjørende betydningen kampen mot global oppvarming har
for livsmangfoldet og levevilkårene på planeten.
Det paradoksale er at vi ikke har tid til å vente på den perfekte
stormen, på den store oppslutningen et sted langt framme i tid. Vi
har ikke noen annen mulighet enn å handle nå. Når tilstrekkelig
mange innser det – kommer forandringen.
Se stor reportasjen om den nye klimabevegelsen i denne utgaven av Folkevett.
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Kommentar

Vi er stolte over å ha brakt et nytt ord,
eller i alle fall ukjent ord, inn i det
norske språket: Levelønn.

Foto: M atias Nordahl C arlsen

Guri Tajet er informasjonsleder i
Framtiden i våre hender.

Fra Framtiden i våre henders klimaseilas i fjor.

Gjør vi en forskjell?
”Jeg gråt i København”,
skrev en bestemor til oss før jul.
Hun hadde deltatt på klimaseilasen vi arrangerte sammen med
Kirkens Nødhjelp til klimatoppmøtet i den danske hovedstaden.
Hun gråt ikke over det begredelige toppmøtet vi overvar (det
kunne hun ha gjort), men over
en ”stemning av håp”. Hun var
ikke den eneste. Dette var kanskje
Framtiden i våre henders største
arrangement siden organisasjonens stiftelsesmøte i 1974. Og i
all beskjedenhet: Seilasen hadde
høy gåsehudfaktor.
”Jeg var redd dette skulle bli
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klamt og pinlig”, hvisket kjæresten min til meg. ”Men så ble
det bare fint”. Båten hadde lagt
til kai i København, og Øivind
”Elg” Elgenes fra Dance with a
Stranger dro i gang et kor med
1200 ungdommer, foreldre og
besteforeldre.
København-møtets utfall ble
dessverre skuffende, men det
folkelige engasjementet for klimasaken vil ha betydning på
sikt. Dessuten var vi altså mange
som fikk faglig påfyll gjennom
to dager med seminarer, debatter, markeringer og konserter.
Og vi fikk én ting til: Et sterkt

“

Fra verdens tak

møte med alle de andre deltakernes vilje til og tro på klimarettferdighet. 1200 mennesker. Det
er noen det. Det gjør godt å se at
også andre jobber og tenker på
samme sak.
Takket være oss og andre dyktige aktører får Oljefondet nå et
miljøinvesteringsprogram. Våre
framtidige pensjoner vil dermed
i større grad komme fra investeringer i klima- og miljøteknologi, og ikke bare fra fossile
investeringer. Vi har også spilt
en viktig rolle når alderdommen
vår ikke lenger skal sponses av
tobakksindustrien. Framtiden i

våre henders nyhetstjeneste Norwatch har i en årrekke nøye fulgt
Oljefondets tunge investeringer i
tobakksbransjen. Nå skal denne
bransjen ekskluderes fra fondets
porteføljer. Røyking dreper. Og
i tillegg sliter tobakksbransjen
med elendige lønns- og arbeidsforhold, lave miljøstandarder,
uakseptabel bruk av kjemikalier
og bruk av barnearbeid i produksjonen. Når Oljefondet nå trekker
seg ut, frigjøres penger som kan
brukes til å støtte bransjer vi kan
stå inne for.
Det var ikke bare Oljefondet
som i fjor skjerpet sine etiske

retningslinjer fordi vi presset
på. Det gjorde også det nordiske
finanskonsernet Nordea og norske Helse Sørøst. Viseadministrerende direktør i Helse Sørøst
uttalte til E24 at ”Framtiden i
våre henders rapport ”Offentlig
etikkløshet” var en vekker” som
førte til at de endret sine regler
for innkjøp. Helseforetaket har
innsett at det som en stor aktør
har et stort ansvar: ”Manglende
bevissthet rundt innkjøp av varer
fra u-land bidrar til å opprettholde fattigdom og undertrykking. Etikk var derfor høyt på
agendaen da vi la den nye innkjøpsstrategien vår i fjor høst”,
sa direktøren. Forsvarsminister
Grete Faremo offentliggjorde
nylig at også Forsvaret får etisk
regelverk for innkjøp. Det skjedde
etter at vi avdekket at Forsvaret
ikke har kontroll over arbeidsforholdene ved fabrikkene der norske uniformer produseres.
Vi er også stolte over å ha
brakt et nytt ord, eller i alle fall
ukjent ord, inn i det norske språket: Levelønn. Grunnen til at vi
begynte å jobbe med levelønn,
var at mange norske selskaper
på autopilot henviser til at de gir
sine arbeidere i Sør minstelønn.
Vi har påvist at i mange tilfeller
er minstelønn det samme som
sultelønn. I Bangladesh var minstelønnen for eksempel uendret i
12 år, slik at den reelle verdien av
lønnen ble halvert. Og i en femtedel av landene med lovbestemt
minstelønn, ligger den lavere enn
FNs fattigdomsgrense på to dollar dagen. Det er ikke en lønn
man kan leve av. I 2008 ga søkerordet ”levelønn” så vidt over hundre treff på Google. I mars 2009
ga det drøyt fjorten tusen treff,
nesten utelukkende med referanse til Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender
bestemte på landsmøtet i 2008

å jobbe for høyhastighetsbaner i
Sør-Norge. Nå ser det ut til at vi
har stortingspolitikerne og opinionen med oss. Samferdselsdepartementet har bestemt seg for
å bruke 50 millioner på å utrede
fordeler og ulemper – det er et viktig skritt på veien
Regjeringens
finanskrisepakke, inneholdt flere grønne tiltak som vi hadde foreslått. Det er
gledelig, selv om vi dokumenterte
at både Kina og Korea brukte en
langt større del av pakkene sine
på grønne tiltak.
Da de rødgrønne laget ny
regjeringsplattform, Soria Moria
II, foreslo vi at det lages et klimabudsjett som en del av statsbudsjettet. Forslaget ble tatt inn i
plattformen. Her har regjeringen
potensielt et viktig styringsredskap for å holde klimagassutslippene nede. Det kan også bidra
til en større erkjennelse av at alle
budsjettbeslutninger medfører
klimagassutslipp.
Vi har også fulgt opp våre krav
om grønne skatter og avgifter, og
et lyspunkt er at bilavgiftssystemet i stadig større grad belønner
kjøp av bil med lave klimagassutslipp. Men ellers må vi dessverre
slå fast at det er lite i det siste
årets statsbudsjett som tyder på
en ny økonomisk kurs basert på
grønne og økologiske prinsipper.
Vi klarte å flytte verden litt i
året som gikk. Men det er selvfølgelig fortsatt et behov for en
miljøorganisasjon som arbeider
for rettferdig fordeling av jordas
ressurser og som setter hensynet
til natur og klima foran vekst i
forbruk og økonomi. Vi har en
jobb å gjøre for å få myndigheter
og næringsliv til å legge om kursen, og til å legge forholdene til
rette slik at det blir lett for folk å
gjøre grønne og etiske valg. Den
jobben tar vi!

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Mørk humor
Lørdag kveld klokken 20.30 oppfordres alle til å
slå av lysene og andre elektriske apparater i en hel
time, sto det i en pressemelding jeg fikk i innboksen i morges. Earth Hour kalte de det.
Om det er én ting jeg har lært etter å ha bodd ett år i Nepal, så er
det å le meg i hjel. De siste tolv månedene har jeg fått flere smilerynker i ansiktet enn jeg noen gang hadde før. Mottoet ”you’ve
got to laugh, otherwise you’d cry” synes jeg oppsummerer på
en perfekt måte hvordan man best skal takle de mange fargerike
vanskene som man til stadighet møter her. Er banken stengt uten
grunn når du absolutt må få tatt ut penger? Er veien sperret når
du på død og liv må rekke en avtale? Er landet tomt for sukker,
akkurat den dagen du har lovet å bake til din venninnes bursdag?
Da må du bare løfte skuldrene og smile, for en ting er sikkert; du
vil ikke får gjort noe som helst med saken.
At alle rammes av slike vilkårlige små katastrofer i hverdagen
betyr at alle også forstår når det er din tur. Huseieren går glatt
med på at husleien betales til uken. Å komme forsinket til et viktig
møte skyldes selvsagt kaostrafikken. Unnskyldninger er unødvendige. Og sukkerproblemet rammer også din venninnes mor, som
har utsatt festen til også hun får forberede tannsteinsoppløsende
søt te til nabolaget til ære for datteren. Nepals nasjonale ordtak
lyder ”ke garne?” – eller ”hva kan man gjøre med det?” Dette var
de første to ordene jeg lærte meg på nepalsk, og er fremdeles de
jeg bruker oftest i hverdagen, gjerne med en smil.
Derfor hylte jeg av latter da jeg åpnet epostkontoen min i
morges. En innflytelsesrik kampanjeorganisasjon i Nepal oppfordrer
meg til å velge stearinlys fremfor lyspærer lørdag kveld i et globalt
stunt mot økende karbonutslipp, når jeg, sammen med over 70
prosent av Nepals befolkning, ikke én gang har strøm på lørdagskveldene. Jeg har ingen lamper å slå av.
Det er både latterlig og trist at Nepals befolkning lever i Earth
Hour-tilstanden i tolv timer hver dag. Strømmangelen er grunnen til
at landet sliter med å trekke til seg investeringer fra utlandet. Derfor
leverer myndighetene få tjenester til befolkningen, derfor går veiene
opp i støv som blandes med generatorrøyk og forurenser luften,
derfor havner ubehandlet kloakk rett i elvene og sprer sykdommer.
Kampanjevirksomhet dreier seg om å tilby handlingsalternativer for å gi et svar til det ellers retoriske spørsmålet hva kan man
gjøre med det? Her oppe på verdens tak, spør du meg, er svaret
å bygge ut strømkapasiteten i Nepal og i andre utviklingsland
fremfor å redusere forbruket ytterligere. Men kanskje det er bare
meg som tenker slik.
På lørdag blåser jeg ut et stearinlys i solidaritet, og ler lenge og
vel i mørket.
* 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

En frosk sitter på det
som en gang var bunnen på innsjøen Las
Canoas nord for hovedstaden Managua i Nicaragua. Mangel på regn
etter ekstreme lokale klimaforandringer har ført
til lav vannstand. Tørken
har rammet 8000 mennesker som lever rundt
innsjøen hardt.

Undervurder aldri enkeltmenneskets
evne til å forandre verden.
Mahatma Gandhi

(I llustr asjon : Bjarne H enning Kvåle)

“

Foto: O swaldo R ivas / R euters

Tørket
innsjø

Økt forbruk truer klimaet
Privat forbruk står for 72 prosent av alle klimagassutslipp, og
utslippene øker med økt forbruk, ifølge forskerne Glen Peters ved
CICERO og Edgar Hertwich ved NTNU.
Forskerne har studert karbonfotavtrykket til 73 land og Norge kommer på plass 14 med
15 tonn karbondioksid-ekvivalenter per hode. USA og Canada har høyest karbonfotavtrykk og fattige land som Malawi og Bangladesh ligger på bunnen av listen.

Den omstridte klimaforskeren James E.
Hansen.
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Verdensbanken har bestemt
seg for å gi et omstridt lån til
Medupi kullkraftverk i Sør-Afrika, verdens fjerde største kullkraftverk. Nordens representant
i banken stemte for lånet.
– Stemmegivningen og lånet
er et nederlag for alle som har
bedt om at banken skulle ta
hensyn til klima og lytte til sivilsamfunnet i Sør-Afrika, mener
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Norwatch besøkte i fjor landsbyen Nyakabale i Tanzania,
som ligger like ved gullgruva til
oljefond-selskapet AngloGold
Ashanti. Beboerne fortalte om
hudsykdommer og dødsfall etter at gullgruven ble nærmeste
nabo og en masteroppgave
fant gigantiske nivåer av giftstoffer i nærområdet.
En norsk studie avviser nå
ekstreme nivåer av tungmetaller fra gullgruven til AngloGold
Ashanti. Men funn av giftig
arsen vekker bekymring, og kan
tyde på lokale utslipp.
Ikke alle giftnivåer er like
høye som fryktet.

Norwatch

Folk i Vest-Sahara og Burma drar
lite nytte av det næringslivet i de to
landene.

Det er åpenbart at vannkraft
i regnskogen er verdt prisen,
sier den nye den lederen av
det malaysiske energiselskapet
Sarawak Energy Berhad. Den
tidligere Hydro-direktøren Torstein Dale Sjøtveit er nylig blitt
toppsjef.
Selskapet har planer om
å bygge ut store områder av
Borneo, og vil komme til å fordrive flere tusen urfolk fra sine
hjem. Men Dale Sjøtveit har en
løsning:
– Forhåpentligvis aksepterer
urfolkene å flytte, sier han til
Norwatch.

(Foto: E rik H agen)

foto : reuters

Litt mindre giftig?

Oljefondet tjente i 2009 mer
enn noensinne, og har økt kraftig sine investeringer i tabuland.
Investeringene i aktiviteter som
styrker militærdiktaturet Burma
og Marokkos okkupasjon av
Vest-Sahara har økt med hele
42,5 prosent fra 19 til 27,1 milliarder kroner, viser beregninger
Norwatch har foretatt.
Regjeringen fraråder norsk
næringsliv å investere i bare to
land i hele verden. Likevel har
Oljefondet kraftig økt i selskaper som opererer nettopp der.

Nordmann vet råd

Norwatch

Det norske gjødselskapet har solgt seg
ut av den atlantiske regnskogen.

Yara ute av regnskogen
Gjødselsgiganten Yara har solgt
seg ut av et omstridt fosfatprosjekt i den vernede atlantiske
regnskogen i Brasil.
Selskapet hadde lenge
planer om å anlegge et fosfatdagbrudd og gjødselproduksjon i et område med vernet
atlantisk regnskog. Prosjektet
var omstridt, siden skogen benyttes av flere truete dyrearter.
Nå er Yaras rolle i prosjektet
definitivt over.

Norwatch
(Foto: A nja L illegr aven/R egnskogfondet)

Fossil verdensbank

Ikke alle giftnivåer er like høye
som fryktet. (Foto: Erik H agen)

Topp i tabuland

foto : lillian jonassen

Den første nye forbrenningssøylen for
kull satt opp ved Medupi kullkraftverk i
Sør-Afrika av Hitachi.

(Foto: E rik H agen)

NRKs har besluttet at reklame
på nettsidene til statskanalen
skal fjernes.
– Framtiden i våre hender
har ved flere anledninger
krevd at lisensfinansierte NRK
må være reklamefritt. Også
kommersielle aktører som har
påpekt ulike konkurransevilkår har vært på banen, sier
Carin Leffler i Framtiden i våre
hender. Organisasjonen har
reagert på en rekke forhold ved
NRKs kommersielle virksomhet,
blant annet reklameplakater i
sendinger og sponsonomtale i
redaksjonelle benevnelser.

Norwatch

(Foto: vestsahar a . no)

Til tross for finanskrisen ble det
installert 5700 nye vindturbiner
i De forente amerikanske stater
i 2009. Den totale vindkraftkapasiteten i landet har dermed
nådd 35.000 megawatt. De
siste fem årene har veksten
vært på 39 prosent årlig og
den grønne energien gir jobb til
85.000, ifølge den amerikanske
vindenergiforeningen (AWEA).

Sofieprisen for 2010 har blitt
tildelt den amerikanske klimaforskeren James E. Hansen. Han
får prisen for sin livsviktige forskning, for sin klare formidling
og for sitt genuine engasjement
for framtidige generasjoner.
– Forskere som har advart
mot klimaproblemet har i USA
gjennom mange år måttet
bære store personlige kostnader. James Hansen har likevel
valgt å varsle oss om faren
menneskeskapte klimaendringer utgjør, sier styreleder i
Sofieprisen Nina Drange.

(Foto: Greenpeace)

Vindkraftrekord i USA

NRK kutter litt reklame

foto : lillian jonassen

USA når nye rekorder i vindkraftproduksjon.

Sofiepris til klimaforsker

(Foto: H itachi)

(Foto: Lynette Thomas)

foto : reuters

Privat forbruk står for store klimagassutslipp.

Norsk-ledet malaysisk energiselskap
skal fordrive urfolk.
FOLKEVETT nr. 2 • 2010
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Profilen Steinar J. Olsen

I løpet av litt mer enn ti år har Steinar J. Olsen skapt en bedrift som i 2009 omsatte for i overkant av 180 millioner kroner. Ved å være snill? Kanskje det, men
mest smart, nyskapende, åpen og ekstremt synlig.
Tekst Arne Storrønningen Foto Kristian mosvold

Pengemaskinen

“

Den statlige minstelønnen er en
sovepute for vestlige importører.
De er såpass lave at de ikke
dekker grunnleggende behov.»
Steinar J. Olsen

8 FOLKEVETT

nr. 2 • 2010

Du har blitt en rik mann,
sier jeg til Steinar J. Olsen. Ja svarer han tørt. Som om han uttalte
seg om noe uvesentlig og av ubetydelig karakter. Ingenting vil
være mer feilslått enn å beskrive
bedriften Stormberg som et
søndagskolelignende veldedig
foretak med særlig interesse for
turtøy og uløste samfunnsproblem.
Stormberg er en pengemaskin. Det burde konkurrenter og
andre som er opptatt av etisk
handel og etisk næringslivsansvar merke seg.
Det er neppe noe unikt verken i norsk eller utenlandsk
næringsliv å gi penger til sosiale
formål, engasjere seg i miljø- og
utviklingsspørsmål, benytte
sosiale medier, og vise åpenhet
mot omverdenen. Det unike
ved Stormberg er kanskje heller
hvordan dette er rendyrket, satt
i system og utnyttet i markedsføring og omdømmebygging.
Steinar J. Olsen hadde to mislykkede forretningsetableringer
bak seg da han som trettiåring
fikk en ide som skulle sette dype
spor i norsk turtøyproduksjon.
Han mente at de etablerte aktørene la mest vekt på ekstreme
produktegenskaper, som den
hverdagslige norske turgåeren,

ikke hadde brukt for. Sportsklær og turtøy ble mer og mer
markedsført for sine ekspedisjonslignende egenskaper.
”Ingen la vekt på de små turene”,
sier Stormberg-grunder Steinar
J. Olsen. ”Vi snobbet nedover”,
forteller han til Folkevett. Det
skulle vise seg at det fantes et
åpent rom i markedet, som
Stormberg kunne høste av og
utnytte til fulle.
Stormbergs forretningside
var å lage turtøy av høy kvalitet
til normal norsk hverdagsbruk,
ikke til Himalaya-ekspedisjoner
eller arktisk kajakkpadling, forklarer Olsen. - Vi ville inn i folks
hverdag, helgeturer, søndagsturer, familieturer, grilling, kanopadling på en liten innsjø, og
utforsking av bymark og nærområder. Alt det som konkurrentene i markedet hadde oversett
eller glemt. ”Små turer er også
turer” ble forretningsslagordet
til Stormberg. Markedsføringen
ble nesten uten unntak knyttet
opp mot enkel familieidyll og
beskrev enkelt norsk turliv i et
utall varianter.
Men firmaet ønsket også å
utfordre kjernefamiliekonseptet
og avspeile realitetene i samtiden
i markedsføringen sin. Et reklamebilde fra 2007 visste et godt

voksent, homofilt mannlig par
som spaserte hånd i hånd iført
stormberganorakker.
Kjetil Try, en av Norges mest
markerte
reklameeksperter,
mente at turtøyprodusenten
risikerte å støte kunder fra seg,
men også det motsatte. I et intervju med nettstedet Propaganda
hevdet han at to lesbiske jenter er
lettere å akseptere for mange enn
gutter. Og jo eldre de blir jo verre
er det - eldre folk har jo ikke en
gang vanlig sex, mente Try.
Stormberg hadde valgt den
aller vanskeligste kombinasjonen: To menn – og to godt
voksne menn. Initiativet til
reklamen kom fra bedriften selv,
og ikke fra reklamebyrået.
En brevskriver som henvendte
seg til bedriften, hevdet at han
etter å ha sett denne annonsen,
”ble fysisk kvalm hver gang han
så et Stormberg plagg”.
Men markedet straffet ikke
Stormberg. Tvert i mot fortsatte
omsetningen å vokse med full
styrke.
Et av Steinar J. Olsens store
interesseområder er såkalt Corporate Social Responsibility,
ideen om at bedriftene har et
ansvar for å bidra til god samfunnsutvikling.
Vi har blitt beskyldt for å

• Navn: Steinar J. Olsen
• Alder: 39
• Sivilstand: Gift 3 barn.
• Profesjon: Grunder,
daglig leder av den norske turtøyprodusenten
Stormberg.
• Opptatt av: klima, turer,
inkluderende arbeidsliv og
etisk handel.
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Profilen Steinar J. Olsen
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være urealisktiske og godtroende
fordi vi forbeholder omkring en
fjerdedel av stillingene i selskapet
til personer som av ulike årsaker
har problemer med å finne en
plass i yrkeslivet. Det kan være
på grunn av psykiske lidelser, rus
eller sosiale problemer.
Våre erfaringer viser at ansatte
med en såkalt problematisk bakgrunn er dyktige og lojale medarbeidere, forteller Olsen.
Som første norske sportsgrossist ble Stormberg medlem av
Initiativ for etisk handel i 2002.
Sørlandsbedriften kjøpte mesteparten av sin produksjon i Kina,
og det aller meste ved fabrikker i
Ningbo, et velkjent senter for tekstilproduksjon utenfor Shanghai
med store leveranse til det internasjonale markedet.
-Gjennom medlemskapet i
Initiativ for etisk handel ønsket
vi å skaffe oss bedre kunnskap
om næringslivsetikk generelt og
produksjon og samarbeid med
kinesiske bedriften, forteller Steinar J. Olsen til Folkevett.
Vi kjente naturligvis til at det
kinesiske markedet var krevende
og at mange kinesiske tekstilarbeidere jobbet under elendige forhold med en timelønn det knapt
lar seg gjøre å leve av.
-Som bedrift ønsket vi ikke å
utnytte muligheten til å skaffe
oss en liten økonomisk fordel på bekostning av kinesiske
arbeidere som jobber i et utsatt
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marked, sier Olsen videre. Vi opplevde at våre kjerneverdier Bærekraftig, Ærlig, Inkluderende og
Modig – gjorde at vi måtte sikre
oss at ”våre” bedrifter i Kina
opptrådte på en ansvarlig måte
og sørget for lønn- og arbeidsbetingelser klart over toppen av
betalingshierarkiet i kinesisk
tekstilproduksjon. Vårt mål var
å være ”besting”, ikke ”versting”
eller middelmådig.
Problemet innen internasjonal tekstilproduksjon er at de
aller fleste selskapene nøyer seg
med å betale i tråd med produksjonslandets normer for såkalt
”minstelønn”. Men de aller fleste
med normale bransjekunnskaper, vet at minstelønn vanligvis
ikke er nok til å leve av.
En undersøkelse Framtiden
i våre hender har foretatt viser
at Stormberg er ett av to skandinaviske firmaer som har tatt
begrepet ”levelønn” inn i sine
etiske retningslinjer. Begrepet
som nylig ble ble lansert av Framtiden i våre hender er et positivt
alternativ til minstelønnsbegrepet. Målet er å sikre et betalingsnivå som gjør at arbeideren har
tilstrekkelig til mat, bolig, klær,
barns utdanning, og litt til sparing.
– Den statlige minstelønnen
er en sovepute for vestlige importører. De er såpass lave at de ikke
dekker grunnleggende behov,
sier Olsen.

Ningbo-området som ligger ved kysten i Zhejiang, en av
Kinas mest velstående provinser,
er regnet som et ”dyrt” område.
Regional minstelønn her ligger på i overkant av 830 kroner.
I kontraktene som Stormberg
har med sine produsenter er de
pålagt å betale månedslønninger
fra rundt 1400 til 2000 kroner.
Dette lønnsnivået har Stormberg
utarbeidet i i samarbeid og dialog med arbeiderne og fabrikkeiere.
Den store utfordringen for
Stormberg i Kina er å sørge for
at avtalene etterleves. Steinar J.
Olsen innrømmer at kina-produksjonen krever tett oppfølging.
Derfor foretar vi flere besøksturer
i året, og vi samarbeider med en
kinesisk ekspert som er knyttet
til norsk Los internsjonale avdeling.
Etikk og samfunnsansvar har
vært en del av bedriftens strategi
helt fra starten. – Vårt mål var å
bidra til på gjøre verden til et litt
bedre sted å være, forteller Olsen.
I begynnelsen turde vi knapt fortelle det til noen. Vi trodde vi risikerte å bli betraktet som naive.
Men etter hvert har Stormbergs
sosiale engasjement og miljøengasjement blitt en viktig og synbar del av virksomheten, ifølge
Olsen.
Med kan verden forandres
gjennom å forbedre og fornye
dagens økonomiske system, er

det ikke nødvendig, slik enkelte
hevder, å bytte ut det nåværende
systemet?
-Det går i alle fall ikke an å si
at det ikke lar seg gjøre. Vi har
ikke prøvd å forny dagens handelssystem, hvordan kan vi da si
at det er umulig. Vi har et stort
potensial for forandring, men
de må nytenkning til og vilje til
handling, hevder Olsen.
Olsen har blitt omtalt – og
med rette – som en av Norges
mest synbare bedriftsledere. Få
journalister og profejsonelle
formidlere kan konkurrere med
Stormberg-grunderens aktive
bruk av blogg, twitter og facebook. På twitter hvordan han
ofte kan følges nesten fra time til
time med kjappe meldinger om
alt fra bransjenyheter til dagens
lunsj og møter han har deltatt i.
Er han borte fra twitter mer
enn noen timer, skyldes det
neppe evnen og lysten til å kommunisere, men sannsynlig at han
befinner seg utenfor mobilnettets dekningsområde.
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ny Klimakamp

Klimatoppmøtet i
København feilet. Men
kan møtet være starten på
en ny, global grasrotbevegelse for klimaet?

GLOBAL MARKERING: Den danske organisasjonen Klimabevægelsen demonstrerte
under De formet tallet 350 på Rådhusplassen i København og kom på forsiden av New
York Times hjemmeside. (Foto: K limabevægelsen)
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01. GRASROTA: Nye og gamle
medlemmer i Norsk klimanettverk har
samlet seg i leiligheten til forfatteren
Aleksander Melli (til høyre) for å
snakke om hvordan de kan være med
og bekjempe global oppvarming.

Tekst Caroline Drefvelin

(Foto: C aroline Drefvelin)

Han kontaktet Steinar Lem.
Over kaffebesøk utvekslet Lem
og Melli tanker, i tiden like før
Lem døde i fjor. Han var begeistret over at kulturfolket engasjerte seg.
Berøre følelsene

kampen mot klimaforandringene
sprer seg
– Er dette klimanettverket?
En kvinne har kommet inn
fra den solfylte vårdagen utenfor og inn i den mørke, overfylte
gangen i leiligheten til forfatter
Aleksander Melli.
Hun skal på workshop i
den nystartede organisasjonen
Norsk klimanettverk, der Melli
er initiativtager. Det siste året
har han jobbet ulønnet, til alle
døgnets tider, for å realisere det.
Blant drivkreftene er profilerte
kulturmennesker som Åsne Seierstad, musikeren Maja Ratkje
og journalist Erik Møller Solheim. Men også ”vanlige” folk,
mange av dem mennesker som
har aldri før har engasjert seg i
miljøbevegelsen.
Hittil er de bare rundt 200
medlemmer.

14 FOLKEVETT
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Men mange mener at dette og
lignende initiativer over hele verden kan være begynnelsen på en
ny, global grasrotbevegelse. En
bevegelse av mennesker som tar
ansvar etter at politikerne feilet
under klimatoppmøtet i København i desember i fjor.
– Jeg mener det er udiskutabelt at en global grasrotbevegelse for klimaet er skapt. Mer
enn femten millioner mennesker
skrev under for å få en rettferdig,
ambisiøs og bindende avtale i
fjor, og mer enn 100.000 mennesker demonstrerte i København,
sier amerikanske Kelly Rigg til
Folkevett. Hun er lederen av
organisasjonen TckTckTck.org,
som har over femten millioner
medlemmer globalt.
Rigg støttes av den tyske

sosiologen Claus Leggewie, som
forsker på klimapolitikk.
– Folk begynner selv å forandre livene sine i håpet om at
det kan resultere i en effektiv,
bæredyktig politikk. Det er ikke
en venstreradikal eller marginal
gruppe som på 70-tallet, men en
strømning som har grepet den
kulturelle og økonomiske elite,
og deles med dem som er aktive
i Greenpeace og lignende miljøorganisasjoner, sier Leggewie til
den danske avisen Information.
Men hvem er så disse menneskene – og hvordan kan de gjøre
en forskjell i kampen mot global
oppvarming?
Oljegeologens sønn

– Jeg ser ikke på meg selv som
noen idealist. Men i dette tilfelle

01.

handler det ikke om idealisme,
men et moralsk standpunkt. Det
er så lite som gjøres for å unngå
en klimakatastrofe, sier Aleksander Melli.
Det er én time til workshopen begynner. Ved det overfylte
kjøkkenbordet sitter nestleder i
klimanettverket Mikkel Storm
Glomstein og webutvikler Joachim Fasting. De har diskutert
strategier, samtidig som Aleksander i rasende fart kutter
gulrøtter og stangselleri, åpner
bønnebokser og pakker med
økologisk kjøtt.
– Hoveddrivkraften vår er at
vi ser det gedigne misforholdet
mellom det statsministeren prediker, og det Norge faktisk gjør
gjennom vår utslippsbane og
som oljenasjon, sier han.

På komfyren surrer løk i olivenolje. Workshopdeltagerne
skal få minestrone. En italiensk
suppe. Og Melli er halvt italiensk. Faren hans er geolog som
arbeidet i oljeindustrien.
Han var på vakt da de første
oljedråpene sprutet opp av Ekofisk B. Over 40 år senere vil Aleksander være med og avslutte det
de fleste kaller ”oljeeventyret”.
Norsk klimanettverk har
tre klare mål: Stoppe ny oljeutbygging i nord. Halvere norske
klimautslipp. Og bygge fornybarsamfunnet.
For å oppnå dette tar de i
bruk nye midler. Åsne Seierstad
er medredaktør for en antologi om klimakrisen, som skal
komme tidlig 2011. Nettverket
jobber også med en filmkonkurranse. De arrangerer debat-

“

Jeg ser ikke på meg selv som noen
idealist. Men i dette tilfelle handler det
ikke om idealisme, men et moralsk
standpunkt. Det er så lite som gjøres for
å unngå en klimakatastrofe.
Aleksander Melli

ter i Litteraturhuset to ganger i
måneden, under navnet ”Elefanten i rommet,” som har vært så
populære at publikum måtte stå
langs veggene.
Alt startet med et kronikk i
Dagbladet, av Steinar Lem i FIVH
og Rasmus Hansson i WWF.

– De skrev om hvordan norske
kunstnere og forfattere er unnfallende i det som er vår tids store
kamp. Vi holder kjeft, vi bortforklarer, gjør som alle andre gjør,
sier Aleksander, som skrev om
klimaspørsmålet i barneboka
”Barneregjeringen” i 2008.

– Når man snakker om klima
er det veldig mye snakk om prosenter. Gjennom kulturprosjekter kan vi berøre følelsene, sier
Aleksander.
Men etter hvert ble kulturmønstringen utvidet til et nettverk for alle som vil jobbe for
klimaet.
– Vi vil vise folk at ”jeg trenger
ikke være en ekspert for å engasjere meg. Jeg ble kanskje ikke
født til å være en aktivist, men i
år er året jeg tar tog, buss og båt
til Lofoten, for nå er det nok,”
sier Aleksander.
For ham handler det om solidaritet med de samfunnene som
blir hardest rammet. Men også
om å skape et tryggest mulig
fremtid for de to tenåringsguttene sine, i en tid med befolkningseksplosjon, klimakrise og
ressursmangel.
– Jeg er vokst opp delvis i
tropene, tett til korallrevene.
Selvfølgelig vil jeg at mine barn
skal oppleve det miraklet som
jeg opplevde da jeg var fire år
og snorklet første gang. At ikke
havtemperaturøkningen skal ta
knekken på korallene, sier Aleksander.
I likhet med mange av de
andre medlemmene har han
ikke vært med i noen miljøorganisasjon før. Det er småbarnsforeldre, folk med en travel
arkitektjobbb eller folk med en
syk far.
FOLKEVETT nr. 2 • 2010
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03.

02.

– De jakter ikke på noe å fylle
livet sitt med, men engasjerer
seg fordi de skjønner at hvis vi
ikke gjør noe nå, har vi forspilt
sjansen.
Nytt håp i København

Mange mener at klimatoppmøtet i København var nettopp det
– en forspilt sjanse. Men samtidig som hele verdens toppolitikere og byråkrater satt på Bella
Center og flikket på setninger
i en stadig mer uthulet avtaletekst, skjedde det noe syv kilometer unna.
I en sportshall like ved
Københavns hovedbanegård
samlet frivillige organisasjoner
seg til et alternativt toppmøte
– Klimaforum 09. I løpet av to
uker møttes 50.000 mennesker
på Klimaforum og knyttet kontakter. Det var utstillinger, foredrag, filmvisninger, konserter og
debatter. Til slutt skrev over fem
hundre organisasjoner under på
en felles deklarasjon.
– Det å kunne samle så
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mange om felles sak, gir meg
håp for fremtiden. Vi er ikke en
liten skare, vi er riktig mange,
sier danske Mathilde KaalundJørgensen (26).
Hun er en av ildsjelene bak
den danske ”Klimabevægelsen,”
som ble stiftet for to år siden.
Vi møter henne et fagforeningslokale i Valby i København.
Klimabevægelsen har invitert
miljøorganisasjoner og andre
interesserte til debatt. ”Etter
toppmøtet – hvem skal løse klimakrisen?” står det på tavla i det
lyse møterommet der mellom 50
og 60 mennesker snart skal samles. Møtelokalet er lånt av fagbevegelsen ”Træ-Industri-Byg”. På
takbjelkene henger høvler og
andre arbeidsredskap.
Og det er nettopp det Klimabevægelsen vil – til arbeid.
– Vi vil aktivere folk. Klimabevægelsen skal være et sted der
du ikke bare betaler kontingent,
men der du er aktiv og bidrar,
sier Rasmus Vincentz (33).
Han var selv medlem av

02. FULLT HUS: Mange ofrer vårdagen
for å jobbe for klimaet gjennom Norsk
klimanettverk.
(Foto: C aroline Drefvelin)

03. Klimaaktivister demonstrerer i
Bella-senteret under FNs klimatoppmøte
i København i fjor.
(Foto: B ob Strong / R euters)

04. Flere tusen mennesker i Københavns gater viser sin støtte til engod
klimaavtale under FNs klimatoppmøte i
København i fjor.
(Foto: Christian Charisius / R euters)

05. PROVISORISK: Ideer for Norsk
klimanettverk utarbeides på rommet til
Aleksander Mellis tenåringsgutter. Camilla Moneta i styringsgruppa (midten)
leder gruppa.
(Foto: C aroline Drefvelin)

Greenpeace i ti år før han ble
med i Klimabevægelsen. I
Greeenpeace fikk han tilsendt
medlemskapsgiro – men ble
aldri invitert med på noe.
– Dette er ikke kritikk av de
andre organisasjonene, men et
supplement. Det manglet en
bred folkelig organisasjon som
bare jobbet med klima, sier Rasmus, som jobber for et dansk
firma som finner miljøprosjekter
for karbonkvotehandel i u-land.
Klimabevægelsen vil være
en bred og folkelig bevegelse
uten partipolitiske tilknytninger, et alternativ til den venstreorienterte miljøbevegelsen.
Og medlemmene kommer fra
forskjellige typer bakgrunn:
Mathilde Kaalund-Jørgensen
studerer statsvitenskap, men
utsatte hovedoppgaven et år for
å jobbe med det alternative toppmøtet. Venninnen Ane Wraae
Nielsen (29) jobber i staten,
mens Thomas Meinert Larsen
(35) er ernæringsforsker. Felles
er en dyp bekymring for klimaet.

“

Vi vil aktivere folk. Klimabevægelsen skal
være et sted der du ikke bare betaler kontingent, men der du er aktiv og bidrar.
Rasmus Vincentz

– For meg er det et uttrykk for
at jeg vil leve et liv der jeg ikke
påfører andre mennesker skade,
bevisst eller ubevisst. Jeg vil videreføre et samfunn som gir noenlunde de samme levebetingelsene
for mine etterkommere, sier Thomas, og Rasmus legger til:
– Frem til COP15 hadde man
en forståelse av at hvis vi fikk
klimakrisen opp på høyt nok
nivå, ville de kunne treffe en
beslutning. Men det kunne de
ikke. Hva så? Da må vi tilbake til
en nasjonal innsats, så vel som
lokal innsats. Grasrota kan være
veien frem.

Steile fronter

Men etter to år har Klimabevægelsen bare 600 medlemmer, og
bare rundt 30-40 medlemmer er
aktive. De sliter med å finne ut
hvordan de skal engasjere seg. For
klimaproblemet er så komplekst,
og mulige løsninger så mange.
Og under Klimabevægelsens
møte kommer motesetningene
tydelig til uttrykk under møtet:
På den ene siden er det dem
som tror på FN-systemet, på
kvotehandel og grønne utvekslingsmekanismer. På den andre
siden er det dem som mener at
hele det kapitalistiske systemet

må endres for å løse klimakrisen.
– Vi må slutte å tro at vi kan
stå sammen som en samlet
bevegelse, da blir vi handlingslammet, sier Tannie Nyboe fra
Climate Justice Action.
Etter møtet er Rasmus likevel
fornøyd:
– Jeg tror ikke uenighet truer
bevegelsen. Tvert i mot kan det
være en styrke, for det kan bidra
til bedre løsninger. Uansett skal
Klimabevægelsen være et sted for
å få i gang diskusjoner, sier han
i det han går ut for å sosialisere
med de andre over en øl.
Men over Skagerrak, på en båt
mot Nesodden sitter en mann
som også mener at vi må ta et
oppgjør med hele det verdensøkonomiske systemet for å få bukt
med klimakrisen.
– Det er en misforståelse at
klima som er hovedproblemet.
Klima er et symptom på et helhetlig miljøproblem: Vi er i ferd
med å bruke opp klodens kapasitet, sier Erik Dammann.
Mannen som bygget opp

Fakta
Mange grasrotorganisasjoner vokser frem i
Norge og globalt. Her er
noen:
kN
 orge: Norsk klimanettverk

(www.norskklimanettverk.no),
Besteforeldreaksjonen, Hvit
vinter, Concerned Scientists
Norway
kS
 verige: Klimataktionen
(www.klimataktion.se))
kD
 anmark: Klimabevægelsen
(www.klimabevaegelsen.dk)
kE
 ngland: Climate Camp
(www.climatecamp.org.uk)
kG
 lobalt: www.avaaz.org,
www.klimaforum09.org,
www.350.org, www.1010.org,
Climate Justice Action (www.
climate-justice-action.org),
The Climate Action Network
(www.climatenetwork.org)
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06. Klimaaktivister i Tokyo markerer sin
støtte til en sterk klimaavtale ved FNs klimatoppmøte i København i fjor. «Vi håper
på at COP15 lykkes med å stoppe global
oppvarming,» står det på plakaten i midten.
(Foto: Yuriko Nakao / R euters)

aktiviteter til den globale kampen
slik at vi sammen blir større enn
våre enkelte deler.

Vil har mer samarbeid
– Jeg mener det ville vært ønskelig med en stor og bred allianse for klimaet,
sier Aleksander Melli i Norsk klimanettverk. Han vil gjerne at de eksisterende miljøorganisasjonene skal samarbeide tettere i klimaspørsmålet.
Folkevett sender ballen videre til miljøorganisasjonene:

Ambisiøse

“

Vi vil sende en beskjed til
politikerne våre: Vi arbeider,
hva gjør dere? Bill McKibben

Framtiden i våre hender på 70- og
tidlig 80-tall mener at grasrotbevegelsene nå har en mye vanskeligere kamp.
– Den gangen var det nok et
helt annet grunnlag for å ta opp
forbruk og økonomisk vekst. Det
er deprimerende at markedsøkonomien fått bukten og begge
endene, sier Dammann.
Men likevel har han engasjert
seg i Besteforeldreaksjonen, for
klimaet. Og han har et håp om
at initiativer som Norsk klimanettverk kan skape endring.
– På samme måte som FIVH
skapte en bølge av vanlige folk
som engasjerte seg, kan dette
også skape en bølge og trekke
med folk. Det er selvsagt bra, sier
Dammann.
Og om vilkårene for systemkritikk ikke er de samme, har
i hvert fall dagens grasrotbeve-
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gelser en fordel Dammann ikke
hadde: Internett.
Større og mer bråkete

– Internett har gjort det mulig for
oss å være både globale og lokale
på samme tid, skriver Bill McKibben i en e-post til Folkevett.
Bill McKibben er forfatteren
som i 2007 organiserte ”Step it
up”, den største markeringen
mot global oppvarming i USA
noensinne. Året etter etablerte
han organisasjonen 350.org. Tallet 350 referer til 350 parts per
million, eller den mengden karbondioksid i atmosfæren som vi
må stabilisere oss på for å unngå
alvorlige klimaendringer, ifølge
forskeren James E. Hansen.
Navnet 350.org er kanskje ikke
spesielt folkelig. Men aksjonsformene er folkelige: Den 1. oktober
i fjor sto aktivister i organisasjo-

nen bak 5200 demonstrasjoner i
181 land. Det var før skuffelsen i
København. Nå har McKibben et
klart mål for 350.org:
– Vi må bli større og mer bråkete. Vi annonserte akkurat en
”Global arbeidsfest” den 10. oktober. Etter to uker var 980 aksjoner registrert. Vi vil gjøre ting i
nærmiljøene våre for å sende en
beskjed til politikerne våre: Vi
arbeider, hva gjør dere?
McKibben sier at du finner alle
slags mennesker blant de rundt
200.000 medlemmene av 350.org.
– Folk pleide å si at miljøvernere var velstående hvite folk.
Aksjonen vår 1. oktober viste at
det var feil. De fleste involverte var
fattige, unge, svare, brune, folk
fra Asia – fordi det er dét mesteparten av verden er.
– Hvor optimistisk er du at
organisasjoner som 350.org kan
skape forandring?
– Jeg har sluttet å tenke på om
jeg er optimistisk eller pessimistisk. Vitenskapen ser mørk ut. Vi
gjør alt vi kan for å få politikken
til å virke. Men hvis vi feiler, har vi
i hvert fall prøvd, sier McKibben.

Da er Kelly Rigg i TckTckTck.
org mer optimistisk.
– Vi skaper allerede ekte forandring. Jeg er overbevist om at
uten TckTckTck og andre kampanjer, ville mange regjeringer
erklært at København var en
suksess, og feid de vanskeligste
temaene under teppet. Nå fortsetter forhandlingene, sier Rigg.
Hun trekker frem alle fordelene ved internett: Under møtet
i København fikk TckTckTck
informasjon mens forhandlingene pågikk, og kunne informere
om sine aksjoner gjennom Twitter, Facebook, blogger og Google
intranett.
– Innen et par timer organiserte vi protester, ikke bare på
konferansesenteret, men i hovedsteder, ambassader og departementer flere steder i verden, sier
Rigg.
– Hva er dine tips til lokale klimainitiativer?
– Vær en katalysator for forandring ved å involvere alle sektorer i samfunnet. Ikke henvend
dere bare til menigheten, vær
inklusive. Og knytt deres lokale

Tilbake i leiligheten på Fagerborg:
Nærmere 40 mennesker har
ofret vårsola til fordel for å diskutere hvordan klimanettverket
kan arbeide fremover.
Journalisten Erik Møller
Solheim leder en gruppe om
kommunikasjon. Han arbeidet
frivillig under Barack Obamas
valgkamp, og skrev boka ”En
stemme for Obama”.
– Jeg fikk en forståelse av hvor
mye kraft det ligger i en god
mobilisering, hvor mye man kan
utrette hvis man gir folk nok oppgaver og nok tillit, sier han.
Første kampsak blir å stoppe
oljeutvinning i Lofoten, der Klimanettverket samarbeider tett
med de andre miljøorganisasjonene.
Den saken er Marianne Johansen fra Vesterålen brennende opptatt av. Hun har aldri vært med i
noen miljøorganisasjoner før. Men
nå har hun hoppet av jobb i ITbransjen og vil arbeide for miljøet.
– Mange kan sympatisere med
ønsket om å forandre verden, men
det kan være vanskelig å kommet
opp fra sofaen. Man må nå folk
gjøre det lett for dem. Hvis Klimanettverket klarer å være synlige, kan det være en viktig måte å
aktivisere mange, sier Marianne.
Det er det Aleksander håper
på. At de skal bli synlige, gjennom
medlemstall, kronikker, filmer,
bøker og aksjoner. At de kan få
base flere steder enn i Oslo. Og at
de skal påvirke Norges politikk.
– Dere er fortsatt få, men dere
er ambisiøse?
– Vi må være ambisiøse når klimautfordringene er så store, sier
Aleksander.
– Historiske endringer skjer
ikke uten at folk står sammen.
Kilder: Dagsavisen,
www.information.dk

1. Hva synes du om Norsk klimanettverk?
2. Er initiativet et tegn på at miljøorganisasjonene bør fornye seg for å engasjere flere?
3. Bør miljøorganisasjonene samarbeide tettere om klima?

Arild Hermstad,
leder i FIVH:
–
Vi har støttet opp
under Norsk klimanettverk, og ser på
det som en ressurs.
Det startet som et
kulturinitiativ, og vi
mener vi trenger den
type aksjoner for å nå
nye folk. Vi har veldig
dårlig tid på oss i klimaspørsmålet, og det er
veldig viktig å mobilisere folk for å vise at klima
må tas på alvor.
– Norske miljøorganisasjoner har ikke spesielt
mange medlemmer. FIVH er størst med 23.000
medlemmer, mens den største svenske organisasjonen er åtte ganger større. Den norske
miljøbevegelsen har ikke vært flinke nok til å ta
tak i medlemmer og tenke langsiktig. Vi startet
”Besteforeldreaksjonen” for noen år siden, det
er et eksempel på måter man kan treffe nye
grupper.
– Vi samarbeider allerede mye, for eksempel har
vi felles posisjoner knyttet til de internasjonale
klimaforhandlingene. Det er også bra at vi er
mange organisasjoner med ulike innfallsvinkler,
så lenge vi i stor grad har sammenfallende perspektiver og krav. Men det er behov for enda
tettere samarbeid i noen saker, for eksempel i
kampen mot oljeboring i nord. Våre motstandere i er svært godt koordinert, det gjør det enda
viktigere å opptre samlet.
Lars Haltbrekken,
leder Norges
Naturvernforbund:
– Jeg synes det er utrolig bra at de har klart
å treffe en nerve som
miljøbevegelsen ikke
har truffet, skapt et
engasjement som har
ligget uforløst.

– Ja, miljøbevegelsen trenger definitivt å bli
bedre på å nå ut med sitt budskap.
– Nei. Det er viktig at vi har mange ulike synspunkter. Med én allianse vil vi få mer ensretting.
Mangfold gir styrke.
Rasmus Hansson,
generalsekretær
WWF-Norge
– Jeg har stor sans for
at de prøver å engasjere folk utenfor miljømenigheten. Utfordringen
er å tilføre noe nytt,
ikke bare et ekstra
møte for dem som allerede jobber for miljøet.
De møter fort et brutalt leveransekrav.
– Ja, miljøbevegelsen trenger alltid å fornye seg.
– Vi trenger å stå sammen. Vi er massivt enige
om de store spørsmålene, uenigheten er
enkeltsaker. Utfordringen er at alle miljøorganisasjonene jobber i samme marked om penger,
medlemmer og oppmerksomhet. Det er delvis
synd og delvis sunt, sunt fordi vi skjerper oss.
Unni Berge,
nestleder Zero:
– Zero synes den
type initiativ er veldig
positivt, et mangfold av
perspektiver er viktig i
klimakampen.
– De etablerte organisasjonene har alltid en
utfordring i å tiltrekke
seg nye grupper. Men
aksjoner knyttet til konkrete saker, som vassdragsvern, har styrket de etablerte organisasjonene. Jeg tror ikke det er direkte konkurranse.
– Dialog og samarbeid er viktig, men jeg tror
miljøorganisasjonene skal bruke handlekraften
på utadrettet arbeid.
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

Grønn mat
Kirsten Sand
Folkevetts faste miljøvennlige kokk
www.lightfootfood.com
lokale industrien, og forhindrer forurensende transport.
* Besøk naturparker. Parker og reservater er ofte avhengige av inntekter fra turister.
Ditt besøk styrker det økonomiske grunnlaget, og kan bidra til at nye områder vernes.
Og du får en fin naturopplevelse.

“

Velg grønt hotel
Svanemerket hotell

www.ecolabel.no

I llustr asjon : I stockphoto

* Vær varsom. Masseturisme kan true
en skjør økobalanse – ikke plukk koraller,
skjell og sjøstjerner fra stranden. Unngå å
mate dyrene i naturparker eller ta med deg
planter hjem.
* Økoturisme handler om å ta økologiske
hensyn. Les mer om dette og om hvordan du
blir en god økoturist på
www.ecoutourismnorway.org.

Gode tips for sommerferien
En grønn ferie er bra for både familien og planeten, og kan også gi rike
opplevelser utenom det vanlige. Folkevett gir deg tipsene til en vellykket og grønn sommerferie.

Miljøfyrtårn-hotell

www.miljofyrtarn.no
Økologisk hotell

www.biohotels.info

* Reis økologisk. Velg operatører og hoteller som tenker miljø. Ta tog når du kan og
begrens bilbruken – en safari kan også gjøres
til fots eller på sykkel.
* Reis sjelden og lenge. Fly spyr ut klimagasser – ikke fly til New York en helg og
Beijing den neste. Bli borte lenge, og reis kollektivt rundt i området for å oppleve mest
mulig.
* Stress ned med toget. En ferietur med
tog kan være behagelig og avstressende. NSB
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(www.nsb.no) har flere flotte rundturer du
kan ta i Norge. Vil du sørover, tilbyr Star Tour
(www.startour.no) charterreiser med tog til
mange forskjellige reisemål i Syd- og MellomEuropa. Med Interrail-billett kan komme deg
rundt i hele Europa, det finnes i dag flere forskjellige løsninger du kan velge mellom.
* Grav og spør. Etterspør miljøvennlige løsninger, og gi ros når de tilbys.
* Velg lokalt. Spis mat og velg andre produkter fra nærmiljøet – da støtter du den

* Har du tenkt deg på campingferie i Danmark, Tyskland eller Østerrike? Da kan du
overnatte på miljømerkede campingplasser.
www.ecolabel.no
* Er hytteferie drømmen, kan du vurdere å
leie framfor å eie. Rimelige hytter med enkel
standard kan leies fra Statskog (www.inatur.
no). Sjekk også for eksempel
www.hanen.no eller www.finn.no.
* Hva med å oppdage nærmiljøet i ferien?
Kanskje finner du inspirasjon og informasjon hos Turistforeningen og ditt lokale friluftsråd.
* Kjøp klimabillett! Skal du ut og fly eller
kjøre i ferien? Kjøp en klimabillett fra Mitt
klima - betal for utslippene dine og invester
i overgangen fra fornybar til fossil energi i
utviklingsland. (www.mittklima.no)
Kilder: Framtiden i våre hender, Grønn hverdag,
Etiskforbruk.no,

Foto: L illian Jonassen)

* Vis vannvett. Vann er mangelvare i
mange land, og ifølge WWF bruker en turist
dobbelt så mye vann som en lokal innbygger.
Vær forsiktig med bruken – bytt ut det lange
badet med en dusj.

To smakfulle salater som er enkle å lage. De kan passe som hovedrett eller til en sommerpiknik til 6 personer. Servere gjerne med
godt brød og solskinn.
Potet og parmaskinkesalat

Pastasalat med røkt laks

1,5 kg Beate poteter
6 små løk
6 ss havsalt
3 dl seterømme
2 ss grovsennep
2 ss søtsennep som ’Bergby’s’
Salt og pepper
100 gm parmaskinke i skiver
2 stilker vårløk. Kutt opp i tynne skiver

500 g Penne kokt til ’al dente’
1.5 dl Aïoli (hvitløksmajones) eller majones
1 ss sitronsaft eller litt revet sitronskall
3 ss finhakket dill
Salt og pepper
1 bunt asparges
4 hardkokte egg
1 rødpaprika
1 rødløk
150 g røkt laks i skiver

Kok potetene ferdig i saltet vann, avkjøl
og skjær dem i biter. Strø havsaltet over
et stekebrett (på midten). Plasser løkene
på saltet. Stek i ovnen på 200 grader i 20
minutter. Avkjøl, skrell og skjær løkene
i to. Bland rømme, grovsennep, søtsennep, salt og pepper i en bolle og vend
i potetbitene. Plasser blandingen på et
serveringsfat, topp med bakt løk, parmaskinkeskiver og vårløk.

Skjær opp aspargesen i 5 cm lange biter,
kok i saltet vann i 2 minutter og avkjøl.
Skrell eggene og del dem i fire. Bland
sammen pasta, Aïoli, sitron, dill, salt og
pepper i en stor bolle. Legg pastaen på
et stort serveringsfat, dryss over rødløk,
paprika, hardkokte egg, asparges og
røkelaks.
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Replikk

tekst Rolf Luneng
Lege

Sunn, men næringsfattig mat
Dagens matvarer er dyrket fram i et moderne, kjemisk
landbruk tuftet på kapitalistiske interesser – at den største
og tyngste grønnsaken, frukten
eller annet framdyrket produkt,
er det som gir høyest pris ut til
forbruker og dermed høyest fortjeneste i alle ledd bakover til
bonden. Ingen har spurt seg de
siste 60 årene om disse produktene samtidig er de sunneste og
mest næringsrike som kan dyrkes fram, og gi optimal helse til
oss mennesker. Disse hensyn,
sammen med de biologiske og
økologiske, har ikke vært tatt
med i det moderne landbrukets kappløp om å oppnå størst
mulige avlinger og høyest økonomisk lønnsomhet og avkastning.
I dag vet vi at dette har skjedd
på bekostning av næringsinnholdet og næringsmengden i de
fleste matprodukter, fra frukt
og grønt til korn og alt som
er konvensjonelt dyrket. Vi vet
også at dette har og kan ha stor
negativ betydning for vår helse,
vårt immunforsvar, vår forplantningsevne og vår styrke
til å motstå sykdom og for tidlig aldring, men vi vet ennå ikke
omfanget av det.
Undersøkelser fra Storbritannia og USA fra 1930 og
fram til i dag har vist en gradvis nedgang i næringsinnholdet tilsvarende minst 10-25
prosent. En amerikansk under-
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I llustr asjon : D on Bayley / istockphoto

Vi har alltid tatt for gitt at sunn mat er proppfull av alle
slags næringsstoffer, men slik er det ikke lenger.

søkelse viste hele 50 prosent
lavere seleninnhold i moderne
kornsorter sammenlignet med
de gamle. Målinger på antioksidanter har vist gjennomsnittlig 30 prosent lavere innhold.
I enkelte matvarer har tapet
av mengden enkeltmineraler
som for eksempel magnesium,
vært målt til 70-80 pst. Derfor
er magnesiummangel en av de
mest utbredte næringsmanglene i befolkningen.
Men samtidig har innholdet
av miljøgifter og tungmetaller
økt tilsvarende i matvarene på
grunn av utstrakt bruk av plantevernmidler og økt industriell
aktivitet. Dette bidrar også til å
true helsen vår.

Undersøkelser av økologisk
dyrkete produkter viser at innholdet av mineraler, vitaminer, antioksidanter og andre
helsefremmende stoffer er
høyere enn i konvensjonelt dyrkete matvarer tilsvarende det
næringstapet som har vært de
siste 60-70 årene.

ter, men bare med riktig ernæringsmedisin.

Dette betyr tre viktige ting:

2. Det alvorlige næringstapet i
matvarene har medført at selv
nasjonale og internasjonale
myndigheter har satt i gang
omfattende forskning på dette
feltet og har laget seg målsettinger om å øke produksjonen og
forbruket av økologisk mat.

1. Et betydelig tap av næringsinnhold og næringsmengde i
dagens matvarer har ført til en
”stille epidemi” av mangeltilstander og helseplager i befolkningen som man innen moderne
medisin verken kan oppdage
eller behandle, fordi de ikke lar
seg behandle med medikamen-

3. Det er meget stor sannsynlighet for at noen/mange av dine
helseplager og sykdom(mer) kan
ha sammenheng med næringsmangler i kroppen. Da vil kun
riktig ernæringsmedisin og ortomolekylær medisin kunne hjelpe
deg til å bli frisk.

man Trenger iKKe Være geni for å
forSTå aT VedLiKeHoLdSfriTT Lønner Seg...
Ved valg av et vedlikeholdsfritt materiale sparer du både tid og penger.
3-lag energispareglass m/argongass og varmkant for den beste isolasjon:
· Toppsving utadslående Standard 3L U= 1,20 W/m2K
· Toppsving utadslående Klima

3L U= 1,00 W/m2K

· Side/bunnhengslet innadslående 3L U= 0,88 W/m2K
H-plus+ vedlikeholdsfrie vinduer leveres av ledende byggvareforretninger.
www.hplus.no

Tigernes År

I Bangladesh og Nepal:
Laurie MacGregor

Tigernes
siste utpost
Kineserne feirer tigerens år i år. Kattedyret selv kjemper for å overleve
kinesisk naturmedisin og overbefolkning. Tigerne i mangroveskogen i
Bangladesh klarer seg best av alle.

I

01.
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et hjørne av Bangladesh finnes det en skog der land og
hav møtes. Mangroveskogen vokser der asias mektige elver Ganges og Brahmaputra
skjærer gjennom landet og renner
ut i Bengalbukta. Denne tåkete
verdenen er verken fastland eller
saltvann, men begge deler. Havet
flommer inn og dekker skogen
med saltvann to ganger daglig,
før det trekker det seg smidig
tilbake og legger skogen til tørk
frem til strømmen snur igjen. Her
blir land om til vann, og vann om
til land igjen, i en rytme som gjør
dette til et av verdens mest fascinerende og utfordrende landskaper.
Det biologiske mangfoldet i
Sundarbans-skogen tiltrekker seg
en strøm av turister, forskere og
fotografer. Rådyr, apekatter, villsvin, fargerike fuglearter, og noen
av verdens giftigste slanger finnes
her. Besøkende kommer seilende
langs de bredeste kanalene, med

kikkertene og kameralinsene
klare. Håpet er å oppleve dyrelivet på nært hold; å få et glimt av
en orange isfuglfjær eller et rådyr
som legger på sprang og gjemmer
seg, med halen i været. Øverst på
alles ønskeliste står bengaltigeren, skogens spøkelse, og selve
grunnen til at Sundarbans både
beæres og fryktes i like store deler
av alle som tilbringer tid her.
Mens slektningene lever vel
på flomflater og i jungelen ellers
i Sør-Asia, har bengaltigeren
(Panthera tigris tigris) i Bangladesh tilpasset seg livsvilkårene i
den tykke mangrovejungelen. I
motsetning til tigerbestandene
ellers i Asia, som er på vei nedover,
holder Sundarbans-bestanden
seg på et stabilt nivå. Dette er
tigerens siste utpost.
Mot krisepunktet

– Verdens tigerbestand er sterkt
truet, og tallene viser til at vi nær-

mer oss et krisepunkt, konstaterer Dr Rinjan Shrestha, biolog
ved Verdens Naturfond i Nepal.
– I løpet av de siste hundre
årene har verdens tigerbestand
gått ned fra rundt 100,000 katter
til bare 3200 i dag. På verdensbasis dekker tigerens leveområder
i dag bare syv prosent av det de
gjorde i 1910, forteller tigerbiologen.
– Tenk at tigeren før fantes
over store deler av Asia: Fra Tyrkia til Korea, og fra nord i Russland til helt sør i India. I dag har
vi noen få lommer igjen i Sør- og
Sørøst-Asia og øst i Russland.
Tigerbestandene i hver lomme
begynner å bli farlig lave, ifølge
Shrestha.
Shrestha er med på en omfattende tigerstudie i Nepal som har
som mål å kartlegge nøyaktig hvor
mange tigere som i dag finnes i
landet, slik at det kan legges bedre
til rette for at bestanden øker.

– Når jeg snakker om krisepunktet mener jeg at det snart
ikke vil finnes nok ville tigere i
enkelte områder for å sikre en
bærekraftig bestand i framtiden. For at en tigerbestand skal
overleve trengs det både genetisk
variasjon samt en sunt forhold
mellom hunn- og hannkatter.
Krisepunktet er allerede nådd i
enkelte tigerlommer. Derfor jobber vi nå for å kjempe mot trenden i andre områder. Vi vurderer
flytting av enkelte dyr for å bidra
til en levedyktig bestand i de sterkest truede tigerområdene, sier
Shrestha.
Offer for overtro

Årsakene til at tigerbestanden
er truet er velkjent. Det asiatiske
markedet for tigerprodukter er
nærmest umettelig, og en krypskytter kan tjene stort ved å
selge et tigerlik på svartebørsen.
Likene fraktes som regel til Kina,
FOLKEVETT nr. 2 • 2010
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02. Skogvoktere ser etter tiger i
Sundarbans i forbindelse med å fastslå
bestanden i mangroveskogen.
(Foto: Jayanta Shaw / R euters)

03. Bengaltigeren i Sundarbans er truet
av klimaforandringene. Et hav som stiger
og mer erosjon kan rasere leveområdene
til kattedyret.
(Foto: R euters)

02.

03.

04. En skogvokter har avsluttet tellingen
av tigere i Sundarbans for dagen. Mangroveskogen dekker 10.000 kvadratkilometer innerst i Bengalbukta.
(Foto: Jayanta Shaw / R euters)

05. I den tette mangroveskogen i Sundarbans er det vanskelig å foreta tellinger
av tigerbestanden. Fotavtrykkene brukes
derfor til å anslå betanden i enkelte
områder.
(Foto: Jayanta Shaw / R euters)

06. Politimenn i Kolkata øst i India viser
fram konfiskerte tigerskinn av Bengaltigeren. To krypskyttere ble arrestert for å
jakte på tiger i Sundarbans.
(Foto: Jayanta Shaw / R euters)

04.

der dyrets penis, ben og andre
kroppsdeler brukes i forskjellige
tradisjonelle medisinske preparater. Tigerprodukter skal motvirke
potensproblemer og gir en pasient økt styrke, tror brukerne. Selv
om kjøp og salg av tigerprodukter
har vært ulovlig i Kina siden 1993
foregår omsetningen fremdeles,
og krypskyting fortsetter ettersom etterspørselen er stor. Ifølge
en rapport fra dyrehandelsorganisasjonen TRAFFIC ble minst
60 tigere skutt og drept av krypskyttere bare i India i 2009.
Reduserte leveområder er en
ytterligere grunn til at tigerbestanden er truet. Befolkningen
øker i alle landene der tigeren
lever, og dette har ført til at kattedyrets leveområder har blitt
stykket opp og kraftig redusert.
Landbruk, avskogning og utbygging har ført til at tigerne har
trukket seg tilbake til mer og
mer isolerte områder, omringet
av mennesker. Med redusert tilgang til hverandre blir den genetiske balansen i hver tigerlomme
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svekket. I tillegg har bestandene
av byttedyr i leveområdene til
tigerne blitt tilsvarende redusert.
Av totalt ni tigerarter som
levde for hundre år siden er tre
arter allerede forsvunnet. Fortsetter trenden som i dag kan de
gjenlevende artene stå for tur.
Sibirtigeren (Panthera tigris
altaica) er det i dag bare 450 dyr
igjen av øst i Russland, Kina og
Korea. Færre enn 350 av den indokinesiske tigeren (Panthera tigris
corbetti) som lever i de tropiske
skogene i Sørøst-Asia er igjen.
Sørkinatigeren (Panthera tigris
amoyensis), som er den eldste av
alle tigerarter, har ingen sett de
siste 25 årene.
Verdens naturfond frykter at
den ville tigeren ikke lenger vil
finnes neste gang det kinesiske
tigeråret skal feires i 2022.
Der tigeren trives

Ny forskning tyder på at tigerbestanden i mangroveskogen
Sundarbans holder seg stabil, og
at den til og med øker. Adam Bar-

“

Folk må innse at deres egen framtid
og framtiden til tigeren er tett
vevd sammen.
Adam Barlow, Sundarbans Tiger Project

low leder Sundarbans Tiger Project, en organisasjon som forsker
på tigerbestanden in Bangladesh
og beskytter dyrene i mangroveskogen.
– Det er umulig å telle hvert
enkelt dyr i en jungel som er så
tykk og ugjennomtrengelig som
Sundarbans. Vi kartlegger derfor
tigerbestanden i skogområdet
ved å telle tigerspor ved kanalbreddene. Vi går ut fra at flere
tigerspor betyr at flere tigere bor
i området. Metoden gir oss ikke
nøyaktige tigertall, men vi får

06.

05.

en indikasjon på hvor tigerne er,
og hvor de bor tettest. Vår siste
undersøkelser i 2009 tyder på
at tigerbestanden i Sundarbans
faktisk er litt høyere enn i 2007,
forklarer Barlow.
Barlow anslår at det lever mellom 350 og 500 Bengaltigere i
Sundarbans – et solid antall for
et område på litt over 4000 kvadratkilometer. Han tror også at
det er plass til flere tigere mangroveskogen.
– Vi ser at det lever relativt få
tigere nord-øst i Sundarbans -

trolig på grunn av mye menneskelig aktivitet i dette området. Hvis
vi klarer å begrense påvirkning
fra mennesker i denne delen av
skogen, så tror jeg at flere tigere
vil ’flytte inn’ her. Det er bra med
byttedyr i hele skogen, så sjansen
er god for at tigerbestanden kan
øke ytterligere, mener Barlow.
Skjult trussel

Tigerne i Sundarbans står overfor en ny trussel som kan ødelegge det unike økosystemet for
godt. Mesteparten av tørt land i
Sundarbans-skogen står mindre
enn én meter over havet i, og forskerne mener klimaendringene
kan føre til at havet stiger. En ny
rapport støttet av WWF anslår
at en stigning av havnivået på 28
centimeter i forhold til målingene
tatt i 2000 vil føre til at tigerens
leveområde i Sundarbans vil
reduseres med 96 prosent.
Ifølge FNs klimapanel kan
en slik økning i havnivået skje i
løpet av de neste 50 til 90 årene,
og nyere forskning tyder på at

havet stiger raskere enn det FN
tidligere har anslått. Dessuten
konkluderte en undersøkelse
gjennomført i 2003 ved SAARC
meteorologiske forskningssenter (SMRC) i Bangladesh med at
havnivåene i Sundarbans stiger
raskere enn det globale gjennomsnittet. Enkelte naturorganisasjoner har brukt fargerike metaforer
i sitt kampanjearbeid for å trekke
oppmerksomheten mot skjebnen
til mangrovetigerne om ikke klimaforandringene bremses.
– Vårt prosjekt måler ikke
havnivåene, så vi kan bare trekke
konklusjoner basert dataene til
andre forskere. Vi ser med bekymring på de siste vitenskapelige
rapporter som peker på at den
anslåtte globale havstigningen
vil utgjør en betraktelig trussel
for tigerne i Sundarbans. Det kan
likevel være at andre faktorer vil
motvirke havstigningen, som for
eksempel økt sedimentering og
dermed økt landmasse her, sier
Adam Barlow.
I september 2010 møtes myn-

dighetene og konserveringseksperter fra verdens 13 tigerland
til et toppmøte i Vladivostock,
Russland, der en felles strategi
for den fremtidige beskyttelsen
av tigeren skal drøftes. Håpet er
at møtet vil føre til en internasjonalt bindende avtale for økt
vern av leveområdene i alle land
der kattedyrene lever i dag. De
ønsker også å styrke det internasjonale samarbeidet for å få slutt
på handelen med tigerprodukter.
– Om ville tigere skal finnes
i naturen når det neste tigeråret
markeres i 2022, må det til omfattende endringer i miljøpolitikken
i flere land, hevder Barlow.
– Folk må innse at deres egen
framtid og framtiden til tigeren
er tett vevd sammen. Det må job�bes hardt for å beskytte tigernes
leveområder om de skal overleve.
Menneskelig utvikling og hensyn
til tigeren må gå hånd i hånd, og
til dette trengs det en omfattende
endring i tilnærming, både blant
vanlige folk og myndigheter,
mener Barlow.

Fakta
Tigerarter og
bestander:
kS
 ibirtiger (P.t. altaica)

Russland og Korea: 450
individer igjen.
kB
 engaltiger (P.t. tigris)
India, Bangladesh, Bhutan,
Myanmar, Kina, Nepal:
1850 individer igjen.
k Indokinatiger (P.t. corbetti)
Kambodsja, Laos, Kina,
Malaysia, Burma, Thailand,
Vietnam: 350 individer igjen.
kM
 alaysiatiger (P.t. jacksoni)
Thailand, Malaysia: 500
individer igjen.
kS
 umatratiger (P.t. sumatrae)
Indonesia: 400 individer
igjen.
k Sørkinatiger (P.t. amoyensis) Kina: Muligens utdødd.
kB
 alitiger (P.t. balica),
Kaspitiger (P.t. virgata), og
Javatiger (P.t. sondaica):
Utdødd siden år 1900.
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Norsk karbonfangst

Norsk karbonfangst

tekst Gunnell Sandanger
Informasjonsmedarbeider
i Framtiden i våre hender
01. Professor Peter Haugan er kritisk til
norsk lagring og fangst av drivhusgassen
karbondioksid.
(Foto: Shobha M anandhar)

01.

1000 års ensomhet
– CO2-fangst og lagring burde kun brukes om vi ikke hadde flere muligheter igjen.
Det hevder professor Peter Haugan ved Geofysisk institutt ved
Universitetet i Bergen. Han har
markert seg som en ledende kritiker av den norske satsingen på
karbonfangst og lagring, som
statsminister Jens Stoltenberg
har kalt ”vår månelanding”.
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Haugan frykter også lekkasjer
av CO2 fra Utsiraformasjonen,
Statoils prestisjeprosjekt for lagring av CO2 .
– Norge har brukt CO2 -fangst
og lagring som en unnskyldning
for å ikke gjøre alt det vi kan
og må gjøre på kort sikt. Det er

veldig mye som må undersøkes
og testes og utvikles før vi eventuelt kan bruke CO2 -fangst og
lagring. I mellomtiden sender vi
masse CO2 opp i atmosfæren og
får større klimaproblemer. Jeg er
også redd for at man har det så
travelt at det kan få konsekvenser

underveis, som for eksempel lekkasjer, sier professor Haugan.
Illusjonen om CO2 -fangst og
lagring fører til at vi gjør alt for
lite for energieffektivisering og
på utvikling av fornybar energi,
hevder professoren.
– Du har skrevet om lekkasjer i

Utsiraformasjonen. Kan du forklare
nærmere?
– Utsiraformasjonen er en
porøs og vannfylt sandsteinsbergart 1000 meter under bunnen av Nordsjøen. Der har man
i over 10 år pumpet ned CO2
fra gassproduksjonen på Sleipnerfeltet. Gassen inneholder en
del CO2 . På plattformen skilles
denne CO2 -en ut, og pumpes ned
i Utsiraformasjonen.
– Men CO2 er lettere enn vannet i sandsteinen, og har derfor en tendens til å stige opp,
akkurat som bobler i en flaske.
Det har vi sett at CO2 har gjort i
Utsira-sandsteinen. Sandsteinen
er rundt 200 meter tykk, og CO2
som er blitt pumpet inn nær bunnen har steget opp mot 200 meter
oppover i berget. Så da er spørsmålet: Hvor sikker kan man være
på at den vil stoppe der og være
der i tusenvis av år?
– Og hvem har ansvaret for å
bevise at dette er forsvarlig? Jeg
mener selskapene, som gjør dette
og ber om å få det godskrevet i
CO2 -regnskapet, også har bevisbyrden med å vise at dette er tett
og at det vil være tett i tusenvis
av år.
– Er det ikke vanskelig å argumentere med at vi risikerer lekkasjer
1000 år frem i tid?
– Det er vanskelig å få folk til
å være like bekymret for ting som
kan skje i framtiden som for noe
som har konsekvenser her og nå.
Men vi har ansvar for det som
kan komme etterpå. Samtidig må
jeg innrømme at det er en kjempeutfordring å kommunisere dette.
– Du er ganske alene blant norske
forskere med din skepsis mot den norske karbonfangsten?
– Det er ikke veldig mange
forskningsmiljøer verken i Norge

Statoil er ikke bekymret
– Det har alltid vært klart at CO2 ville stige opp mot taket av denne sandsteinen. Det er jo selve lagringsreservoaret og helt som forventet, sier Olav
Kårstad, seniorrådgiver i Statoil.
– Men hvor sikker er Statoil på at CO2en ikke
vil stige ytterligere?
– Over Utsiraformasjonen (taket) er det mange
tykke lag av tett skifer eller «mudstone». Helt fra
starten av injeksjonen i 1996 har Statoil invitert
ledende forskningsinstitusjoner i EU og verden
til å forske på denne CO2 -injeksjonen. Ingen av
deltakerne i denne forskningen synes å tvile på
lagringssikkerheten i denne delen av Utsiraformasjonen, sier Kårstad.
– Hvordan kan man sikre seg mot lekkasjer
de neste 1000 årene?
– I første rekke ved å gjøre de riktige valgene av
injeksjonssted, før injeksjonen starter og under
selve injeksjonsprosessen. Skulle det bli observert uventede ting under injeksjonen er det også
mulig å gå inn og gjøre endringer, sier Kårstad.

eller andre steder som studerer
langsiktig oppførsel av væsker,
olje og gass ogCO2 i denne type
formasjoner.
– De som har foreslått løsningene har jobbet med injeksjon
av vann i olje- og gassfelt med
en levetid på 10- 20 år. Ikke med
hvordan et sånt reservoar vil
oppføre seg i løpet av 1000 eller
10 000 år.
–Det koster mye penger å rense,
men de som er for CO2 -rensing vil
si at dette koster lite, sammenlignet
med de andre utgiftene og inntektene
i oljebransjen?
– Jeg er ikke bare opptatt av
kostnadene, men også av at dette
krever mer av den opprinnelige

– Hvordan vil energiregnskapet bli ved
transport og deretter lagring av CO2 , hvis vi
importererCO2 fra Europa ?
– CO2 i væskefase er en transportvennlig væske
hvor energibruken ikke er veldig mye større ved
transport i 1000 km enn ved 100 km, mener
Kårstad.
– Det hele koker i stor grad ned til energibruken ved stedet for CO2 -fangst, for eksempel ved
kullkraftverket, sementfabrikken eller raffineriet.
For et nybygget gasskraftverk øker gassbruken
med 15-20% for hver kWh strøm som produseres dersom CO2 -fangst og –lagring er introdusert. For kull er tallet høyere siden det her er
minst dobbelt så mye CO2 som må håndteres pr.
kWh strøm, sier Kårstad.

ressursen, det vil si mer gass eller
mer kull for å drive fangsten og
transporten av CO2 . Du må bruke
20-40% mer gass for å få samme
mengde elektrisitet ut. Dette er
ressurser som man kunne brukt
til andre ting. Det hører man for
lite om i denne debatten.
Vyene om å transportere og
plassere Europas CO2 i Nordsjøen
henger ikke på greip, mener Haugan.
– Når det er avstand fra kraftverket til lagringsstedet så må
man bruke enda mer energi på å
komprimere og transportere CO2 ,
og man må bruke mer penger og
energi for å bygge rørledninger.
Sleipner er et spesielt tilfelle, man

har CO2 produksjonen på stedet,
og det er lett å skille CO2 fra
naturgassen. Prosessen vil være
mye mer krevende for kraftverk
på land.
– Dersom du hadde hatt anledning til å ta en prat med Stoltenberg,
hva ville du ha sagt til ham om månelandingen?
– Vi kan alle ta feil. På miljøog klimaområdet har regjeringen
vært raske til å foreslå CO2 -fangst
og lagring som tiltak, men forslaget har vist seg å ikke være så
godt. Da kan det være lurt å innrømme det, og si at det var gjort
i beste mening, men at det fra nå
av skal satses på andre løsninger.
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Norwatch
Tekst Eirik Steindal og Pia A. Gaarder/Norwatch
Foto Matias Nordahl Carlsen/Norwatch

Flagger ut
Kongens klær
Forsvaret vet knapt hvem som produserer deres uniformer
eller hvordan arbeidsforholdene er ved fabrikkene. Hos
Forsvarets underleverandører i Kina har Norwatch funnet
bruk av hemmelige skyggefabrikker og brudd på kinesisk
arbeidsmiljølov. Forsvaret legger seg flat, lover bot og bedring, og innfører nå etiske retningslinjer fra og med 1. mai.
01.

Fakta:
kO
 ver 120 millioner arbeider i

kles- og tekstilindustrien, de
aller fleste i utviklingsland.
k I 2009 sto Kina bak 47 prosent
av klesimporten til Norge i verdi
og 55,8 prosent av volumet.
k I gjennomsnitt går 0,4 prosent
av utsalgsprisen på klær til
arbeideren.
k F abrikkene arbeider på bestilling for vestlige selskaper og
importører.# Arbeidsforholdene preges av lave lønninger,
stort overtidspress og dårlig
fagforeningsorganisering.
kA
 rbeiderne er ofte unge kvinner med lav utdanning.
Kilde: Clean Clothes Campaign, Norwatch
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Forsvaret kjøper ikke bare nye
jagerfly og tanks, men bruker
årlig flere hundre millioner kroner på innkjøp av uniformer og
andre bekledningsvarer. Som
all annen klesindustri har også
produksjonen av soldatenes uniformer for lengst tatt veien til lavkostland i øst.
Forsvaret bestiller uniformene
fra nordiske leverandørselskap.
Disse har på sin side kontakt
med fabrikker i Øst-Europa eller
Asia som produsere uniformene
på bestilling. I praksis blir uniformer i dag produsert i Kina.
Norwatch har sett nærmere på
arbeidsforholdene i leverandørkjeden til to av Forsvarets største
nordiske uniformsprodusenter,
og reist til Kina for å snakke med
syerne som lager de norske uniformene. Til tross for at fabrikkene er blant de bedre i Kina,

fremkommer det likevel en rekke
kritikkverdige forhold. Det dreier
seg om alt fra ulovlig overtid,
underbetaling, lange arbeidsdager på 11 timer syv dager i uken
og disiplinærreaksjoner i form av
lønnstrekk.
– Vi trekkes i lønn dersom vi
glemmer å skifte sko når vi går
inn i produksjonslokalet, fortalte
en av arbeiderne.
Skyggefabrikker

Norwatch fikk også bekreftet at
Forsvaret bare har innsyn i ”overflaten” av sin leverandørkjede.
Flere av Forsvarets uniformer og
annet utstyr produseres i såkalte
”skyggefabrikker” som unndrar
seg enhver kontroll. Forsvaret
kan dermed ikke vite om det
forekommer enda grovere brudd
på arbeidsmiljøloven enn det som
skjer i fabrikkene som offisielt syr

norske flagg på forsvarsmaktens
uniformer.
En av fabrikksjefene innrømmet overfor Norwatch at de hadde
satt ut produksjonen av Forsvarets snøkamuflasjeuniformer til
andre. Ved et annet tilfelle måtte
et helt parti på 70.000 uniformer
sendes tilbake til Kina fordi sømmene var for dårlig sydd og holdt
et lavere kvalitetsnivå enn lovet.
Bruken av skyggefabrikker ble
utpekt som årsak.
Skyggefabrikker er svært
utbredt i Kina. Fabrikkene som
offisielt produserer for det internasjonale markedet, tar ofte på
seg oppdrag som langt overgår
deres kapasitet. Deretter setter
de ut deler eller hele produksjonen til disse skyggefabrikkene.
Hvilken fabrikk som faktisk produserer varene, forblir dermed
ukjent for de vestlige oppdrags-

01. Norske uniformer produseres ved
lokaleide fabrikker i Kina. Norwatch
har funnet bruk av hemmelige skyggefabrikker og brudd på kinesisk
arbeidsmiljølov.
02. Det norske flagget festes på
uniformene av kinesiske arbeidere som
arbeider 11 timer hver dag og trekkes i
lønn dersom de glemmer å skifte sko.

02.
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Norwatch

Rekk opp handa den som røystar for tog!

Vel du tog framfor bil, buss eller fly, gjer du ditt for å minske miljøbelastinga.
Det vil nokon takke deg for i framtida! Sjå www.jernbaneverket.no

03.

giverne. Og det er her i skyggefabrikkene at man kan finne de
mest alvorlige menneskerettighetsbruddene, ekstrem overtid,
underbetaling og helsefarlige
arbeidsforhold.
Skviser arbeiderne

På toppen av det hele har Forsvaret
startet en omfattende omlegging
av sitt innkjøpssystem. Bestillingene er blitt desentralisert. Hvert
enkelt depot bestiller direkte fra
leverandøren ved behov. Forsvaret
unngår dermed kostnadskrevende
lagerføring, et ansvar som dermed
overføres til selskapene som har
fått kontrakten.
På denne måten får Forsvaret
både i pose og sekk: De ”kjøper”
stort gjennom rammeavtaler,
men unngår å bygge opp store og
dyre lagre.
Eksperter Norwatch har vært i
kontakt med mener dette vil føre
til at leverandørfabrikkene i sin
tur vil belaste sine arbeidere.
– Om Forsvaret mener alvor
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med sine etiske målsettinger, så
er dette ikke veien å gå, kommer
det kontant fra Geoffrey Crothall
ved China Labor Bulletin. En slik
omlegging mener han vil føre til
langt større press på arbeiderne.
Selskapene vil trolig skifte fabrikker oftere, og skyggefabrikker vil
øke sin del av produksjonen.
For alle som arbeider med å
forbedre forholdene for arbeiderne i leverandørkjedene,
understreker betydningen av at
produksjonen er forutsigbar. Det
er en klar sammenheng mellom
fravær av produksjonsplanlegging på en side og utstrakt bruk
av overtid og skyggefabrikker på
den andre.
Det er dermed en overhengende fare for at arbeidere som
til syvende og sist produserer uniformer for Forsvaret, vil berøres
negativt av omleggingen i Forsvarets innkjøpspolitikk.
Legger seg flat

Forsvaret legger seg helt flat for

kritikken, og innrømmer at de
overhodet ikke har etisk kompetanse. Og forsvarsminister Grete
Faremo understreker på sin side
alvoret som ligger i saken.
– Forsvaret er ikke tjent med at
underleverandører har uverdige
forhold for sine medarbeidere.
Det jobbes med etiske retningslinjer og de skal selvsagt på plass
så fort som mulig, sa Faremo før
jul til NRK Dagsrevyen etter at
Norwatch først hadde skrevet
om saken.
Forsvarets svenske søsterorganisasjon har stilt etikkrav til sine
leverandører helt siden 2001. Og
norske myndigheter har lenge
oppfordret offentlig sektor til
å stille etiske krav ved innkjøp.
Likevel har Forsvaret lenge hengt
etter. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som er ansvarlig for
samtlige av Forsvarets anskaffelser, har prøvd seg med etiske krav
for enkelte bestillinger, men har
lenge ventet på etiske føringer fra
Forsvarsdepartementet.

03. En kinesisk kvinne syr på oppdrag fra
det norske forsvaret.

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

Først etter Norwatchs avsløringer er det blitt fart på sakene:
I en i en e-post til Norwatch nylig
opplyser Forsvaret nå at etiske
retningslinjer for innkjøp er blitt
utarbeidet og vil tre i kraft fra og
med 1. mai i år.
– Krav til grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter
skal heretter ivaretas for anskaffelser i forsvarssektoren - i alle
ledd av produksjonen, skriver
Forsvaret.
Så gjenstår det å se hvordan
Forsvaret løser problemene når
de etiske retningslinjene skal innarbeides og implementeres i leverandørkjeden. For som Forsvarets
innkjøpsavdelingen selv sier:
– En ting er å stille krav i
kontrakter med norske «hovedleverandører», men å følge opp
underleverandører i utlandet er
en helt annen sak.

www. utviklingsfondet.no
ww

Håndlaget Hud
og Hårprodukter
✔ norskprodusert
✔ økologisk

les mer på

www.urtekosmetikk.no

Din annonse her?
Treff 45.000 grønne forbrukere på hjemmebane.
Ring Sverre Stakkestad på telefon 55 10 10 97.

Foto : A ndrew Howe / istockphoto

Stifinner

tekst Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Fra Kongo til Kurland
– notater fra en dagbok
Mandag 20.april
Bekken bruser. Restene av vinteren fosser ut av barskogen.
Jeg er blitt vant til svarttrostsangen nå. Stanser ikke lenger
opp under trærne. Nå venter jeg
på fluesnapperen – den svarthvite. Hvor langt har den kommet på veien fra tropisk Afrika?
Har den rukket fram til norskekysten?
Kveldstur over Bjønnåsen, delvis på snø. Isen er borte på tjernet, bjerkene er i ferd med å bli
grønne, rugder flakser lavt over
grantoppene. Skogsturen er mitt
beste sovemiddel. Henry David
Thoreau måtte vandre fire timer
hver dag for å bevare helse og livsmot. Jeg klarer meg med to.

Onsdag 22.april
I dag trillet jeg sykkelen til verkstedet igjen. Den støyer og skraper og jeg skjønner ikke hvorfor.
Reparatør Olav fant en defekt del
i navet, og måtte bestille en ny
fra Sverige. Jeg er nødt til å klare
meg uten min rullende venn i
noen dager. Sykkelreparatør er et
hederlig yrke, og Olav den fødte
sørvismann.
Min navnebror Trond kom
kjørende med en ny, gråmalt,
fuglekasse til meg. Vi festet den
på bjerka ved inngangen til huset
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– og satte propp i hullet. Propp
i hullet? Naboene lurer. Forklaring: Jeg vil ha en fluesnapper
i denne ene av mine tre kasser,
ikke en meis, og fluesnapperen
har ennå ikke rukket fram til
Kurland.

Lørdag 25.april
Ut av dynen klokken 0730. Med
kaffekopp ut for å lese Aftenposten og Klassekampen. Lun sol i
husveggen. Fuglelyder: sang, lokking og kjappe vinger. En dompap landet plutselig i asalen. Den
prøvde å få finkenebbet sitt inn til
peanøttene i fôringsautomaten,
ga fort opp.
Sushi til middag. Kan det være
så vanskelig å leve når en munnfull mat utløser velvære?

Torsdag 30.april
Kveldene i april er kanskje årets
fineste i skogen. Rå lukt og fuglesang – troster og rødstruper. Fra
stien opp til Bjønnåsen hørte vi
en orrhane buldre.
Plenen er moden for vårens
første klipp. Pinseliljene blomstrer, snart også epletreet. Blankmispelhekken er tett grønn.
Blodbøken er så vidt begynt å
springe ut. Insekter glimter i sola.
April har vært ekstremt mild, forteller en meteorolog på tv.

Hentet stigen i dag, klatret
opp til fuglekassen og fjernet
proppen. Kommer fluesnapperen
i år? Jeg er spent. Jeg har lest at en
tidligere vår i Europa forstyrrer
denne artens hekking. Fluesnapperen fôrer ungene sine med larver, og får problemer når larvene
har blitt til insekter før den kommer i gang med ungematingen.
Det har blitt færre fluesnappere
mange steder i lavlandet i SørNorge. I Nederland har arten nesten forsvunnet som hekkefugl.

Lørdag 2. mai
”Tsi vritsy vritsy vritsy tsu tsu
tjy-vi tjy-vi tsi tsi tsi” – svarthviten synger fra ospetreet! Jeg hørte
den da jeg tøflet ut til aviskassen i
morges. Høylytt og rytmisk. Finnes det noe vakrere enn en svarthvit fluesnapper som finner fram
fra Kongo (eller der omkring) til
Kurland? Jeg feiret ankomsten
med sjokolade til frokost.
I dag fant jeg noe filosofisk
oppmuntrende på Peter Englunds
blogg: Henri Bergson mener at
våre erfaringer, våre tanker og
våre inntrykk summeres til den
vi er. Sånn sett blir livet rikere for
hver dag som går.

Torsdag 7. mai
Sol og skyer og vind. Byger. Vær

som på Jæren. På vei hjem strevde
jeg i fuktig sykkelmotvind. Fluesnapperen strever fortsatt med
å lokke til seg en dame. I løpet av
én dag kan den visstnok fremføre
strofen sin fem tusen ganger.
Hva har denne fuglen tatt med
seg i hodet sitt fra Kongo? Om
mennesker på flukt? Om mennesker stuet sammen i leire? Om
mennesker i matkøer? Har lyden
av gråt, angstskrik og automatgevær gjort inntrykk på den? Har
den sett kvinner bli voldtatt?
(Disse spørsmålene kom jeg på
etter at jeg hadde gått til sengs i
går. Måtte tenne nattbordlampen
for å notere. Sidedamen våknet).
Fluesnapperen kommer fra et
brutalt land og er selv en liten
slåsskjempe, en energisk forsvarer
av eget territorium. Brutalt kan
den kaste ut hekkende meiser fra
fuglekasser.

Svarthvit fluesnapper.

“

Hentet stigen i dag, og klatret opp til
fuglekassen og fjernet proppen. Kommer
fluesnapperen i år? Jeg er spent.

Lørdag 9. mai

Søndag 10. mai

Svarthviten synger i kjølig luft.
Sangen kan minne om folkedans. Gjesten fra Afrika har gitt
rekkehushagen vår en annen
atmosfære, en ny tone, en nerve.
Overmodig farer den rundt og
sprer uro, jager inntrengere av
egen art, mobber den større og
sterkere flaggspetten.

”I sin enkelthet er fluesnapperen
et skulpturelt mesterstykke”,
skriver ornitologen Lars Jonsson.
”Nokså satt og kraftig”, står det i
en annen fuglebok jeg har. I dag
satt den lenge i epletreet og gjorde
kjappe utfall mot insekter i lufta.
Er det fare for at den holder bestøvende insekter unna treet?
En stor hvit panneflekk gjør

visstnok
fluesnapperhannen
populær hos hunnkjønnet. Jeg
lurer på: Har vår fugl en stor nok
flekk? Ennå har ingen hunn dukket opp.
Huggormen derimot har funnet en partner. I dag så jeg to
ormer ligge oppå hverandre på
min vandring over Bjønnåsen.
Erotisk. På myra blomstrer multene.

Overhørt på dagens skogstur: To gutter, kanskje 5-6 år,
travet noen meter bak to voksne.
Den ene gutten sier: – Jeg er så
glad i å gå på tur, for da kan jeg
være sammen med mamma og
pappa.

Søndag 17. mai
Jeg forlater sengen klokken 7.
Henger opp flagget på terrassen.
Hører i det fjerne et janitsjarkorps spille ”Norge i rødt, hvitt
og blått”. Fuglen i svart og hvitt
synger nært. Hannen er fortsatt
alene. Nei, det er den ikke! En
dame var plutselig der – på nasjonaldagen.

Tirsdag 19. mai
Regnlyder gjennom vinduet om
morgenen. Jeg ser fluesnapper-

hunnen i epletreet. I borettslaget
er det motorsagdag. En energisk sag rydder bekkefaret for
busker og småtrær. Farvel hekkende sangfugler – hagesanger
og munk? En vemodig dag for en
tilhenger av kratt og buskas.
Sår hals, tett nese, tette ører.
Prøver med hvitløk og konjakk.

Lørdag 30.mai
Satte meg ut i husveggen fra klokken sju i morges med aviser, kaffe
og sjokolade. Tur over Bjønnåsen
i sandaler. Nå blomstrer skogstjernen. Den vakreste skapning
i skogen?
I dag oppdaget vi at både hannen og hunnen flyr til og fra den
grå fuglekassen – hektisk. Larver
puttes i gapende ungenebb. Våren
er forbi.
FOLKEVETT nr. 2 • 2010
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Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

En miljøvennlig og rettferdig
nettbutikk, butikk og distributør

Hettegenser / barn

Når Norges miljøinnsats
evalueres

I økologisk Fairtrade bomull
fra Little Green Radicals.

litt for enhver
smak...

349,-

Ull - lue
Strikket i Nepal.

119,-

Tidligere leder i Framtiden i våre hender - Tor
Traasdahl – gikk bort 25. mars 2010.

En miljøkjempe har gått bort
Tor Traasdahl tok farvel med livet
torsdag 25. mars. Han var ansatt i Framtiden i våre hender fra 1978 til 2001, de siste
ni årene som daglig leder. I løpet av denne
perioden hadde Tor ulike stillingstitler,
men han var alltid en lederskikkelse som
tok ansvar for organisasjonens overordnede
veivalg. Tor påtok seg store arbeidsoppgaver, og var en sterk kraft for Framtiden i
våre hender. Hans strategiske evner har hatt
stor betydning for organisasjonens størrelse
og for vår gjennomslagskraft. På 1980-tallet
var Tor den som foreslo og i stor grad sørget for gjennomføringen av organisasjonens
nye kurs.
Tor var redaktør for boken ”Hva kan gjøres?”
som kom ut på Tiden forlag i 1999. Her fikk
han kjente profiler som Gerd-Liv Valla, Jostein
Gaarder, Kåre Willoch og Thorbjørn Berntsen, til å bidra med innsiktsfulle tekster.
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Mange av bokas analyser var Tors egne, og
elleve år senere er de mer gyldige enn noensinne. Som daglig leder skjønte han betydningen av å prioritere medlemsverving. Dette
snudde en nedadgående medlemstrend til
oppgang på slutten av 90-tallet.
Tor var en ryddig og bestemt leder, og en mester til å samle ansatte og venner til hyggelige
lag. Fotball, franskkurs, dugnad og fest, ofte
flankert med god mat og drikke og lattervekkende taler gjorde Tor til et sosialt samlingspunkt. Hans samarbeid med Steinar Lem var
av den sjeldne sorten. De to hadde svært ulike
roller: Steinar var den utadrettede, mens Tor
var den som sørget for strategier og intern
samling i organisasjonen. Som lederskikkelser respekterte de hverandre svært høyt, selv
om de kunne være uenige.
Tor la ned utallige arbeidstimer for Framtiden i våre hender. Han skapte resultater. Da

han gikk av som daglig leder etter tre åremålsperioder, begynte han å jobbe for WWF.
Men Tor stilte fortsatt velvillig opp for sine
tidligere kolleger, og delte gjerne sine kloke
perspektiver og ga verdifulle råd. Han var
en svært god venn for oss som hadde gleden
av å arbeide sammen med ham. Vi føler med
WWF i tapet av en verdifull medarbeider. Våre
tanker går også til kona Liv og til datteren og
barnebarna. Tor Traasdahl vil bli dypt savnet.
På vegne av Framtiden i våre hender
Arild Hermstad, leder

For noen uker siden var jeg på møte i Miljøverndepartementet med et internasjonalt evalueringsteam
som skal gjennomgå miljøpolitikken i Norge. OECD er
organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og
er kanskje ikke en organisasjon du forbinder med miljø.
Men de skal nå bruke et år på å lage en rapport om norsk
miljøpolitikk.
Ekspertene kan trekke på sine erfaringer og innsikt
i miljøarbeid fra sine hjemland, fra EU-systemet og fra
OECD. Men de er også avhengige av informasjon fra andre
enn miljøforvaltningen selv. Jeg la særlig vekt på koblingen mellom økonomi og miljø, og viste til eksempler på
norsk politikk som øker miljøskadene. Med vår egen økologiske årstale friskt i minne, la jeg også vekt på mulighetene Norge har til å bruke grønne skatter og avgifter som
virkemidler, for eksempel ved å øremerke miljøavgifter til
miljøformål. Jeg la også vekt på at måten Norge finansierer
infrastrukturprosjekter favoriserer de minst miljøvennlige transportformene: Veier kan bygges stykkevis og delt,
og finansieres med bompenger. Avinors flyplassutvidelser
skjer utenom statsbudsjetter og kompliserte regjeringsforhandlinger. Tog er derimot helt avhengig av politisk vedtatte bevilgninger over statsbudsjettet år for år – og taper
i den langsiktige konkurransen. Jeg håper også at OECD
merker seg de åpne og skjulte støtteordningene som går
sektorer som helst bør krympe kraftig når vi skal få ned
klimautslippene.
Til tross for at møtet var hyggelig og konstruktivt,
hadde jeg en litt flau følelse. Ti miljøorganisasjoner var
invitert til å legge frem sine synspunkt på møtet. Bare tre
deltok. Foruten Framtiden i våre hender var Naturvernforbundet og Friluftsrådenes Landsforening tilstede. Vi
håndterte et bredt spekter av spørsmål, alt fra korallrev
og vernepolitikk til avfall og klimakur, vel vitende om at
andre organisasjoner også sitter på verdifull kompetanse.
Samtidig har evalueringsteamet møter og tett kontakt
med næringsorganisasjoner som ikke alltid deler våre
perspektiver.
Slikt langsiktig arbeid må ikke prioriteres bort. Vi må
være tålmodige og jobbe med de tunge prosessene som
ikke gir kortsiktig gevinst i form av medieoppslag eller
økonomisk støtte. Alt for mange av de temaene vi er opptatt av må håndteres hver for seg, og må kjempes frem
sakte men sikkert. En internasjonal evaluering som setter
Norges miljøinnsats under lupen, vil bidra til forbedringer. Derfor håper og tror jeg at flere av miljøorganisasjonene vil bidra i fortsettelsen av arbeidet!

Topp
Økologisk Fairtrade
fra Gossypium.

229,-

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
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Val Di Fiemme

Trango Hike

Trango Kid

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

Tibet Anfibio

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

Importør: Atello AS, 3301 Hokksund, www.atello.no
www.lasportiva.com

