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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.
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Urederlig
Undersøkelser Norwatch har foretatt viser at halvparten av
norske båter som sendes til opphugging, havner på ubeskyttede strender i Sør-Asia. Forklaringen er like enkel som den er
forkastelig. Ved å sende dem til verksteder i land som India og
Bangladesh tjener rederne opptil 6 millioner kroner mer per
skip, enn om de valgte en trygg samarbeidspartner med krav
til sikkerhet og miljø.
Ved bevisst å velge problematiske opphuggingsverksteder på
sørasiatiske tidevannstrender bidrar de norske skipsrederne til å
opprettholde livsfarlige arbeidsplasser med høy skadefrekvens og
mange dødsfall. Ifølge den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO, er skipsopphogging blant verden aller farligste yrker.
På den gigantiske Chittagong-stranda i Bangladesh omkom
26 arbeidere på grunn av arbeidsulykker i 2009. Arbeiderne
utsettes for eksponering fra blant annet asbest og tungmetaller.
Undersøkelser av arbeiderne har avdekket at 16 prosent i opphuggingsbyen Alang lider av lungesykdommen asbestose, som ofte
kan utvikle seg til kreft.

“

Tiden er overmoden for at
rederne selv tar ansvar for å
få slutt på de uverdige
forholdene, og sender
skipene sine til anlegg som
er rustet til å ta imot dem.

I Bangladesh har mangroveskoger blitt ryddet bort for å gi
plass til den voldsomme økningen i nye skip som blir sendt til
opphugging. Skogdepartementet i landet har over de siste tjue
årene bygget opp viktig mangroveskog langs Chittagong-kysten,
for å beskytte den syklonutsatte befolkningen mot naturkreftene.
Men i fjor fjernet verkstedeierne 30.000 av de plantede trærne.
Det er ingen grunn til at norske redere skal sende skip til opphugging på tidevannstrender i Bangladesh og India. Rederne kan
selvfølgelig gjemme seg bak ulike eierskapsmodeller og hevde at
det fritar dem for et direkte ansvar. Det er uklokt. Tiden er overmoden for at rederne selv tar ansvar for å få slutt på de uverdige
forholdene, og sender skipene sine til anlegg som er rustet til å
ta imot dem.
Å ikke kaste papir og søppel på stranda, er gode miljøvaner
som vi lærer barna våre. Norske redere bør også lære ikke å kaste
fra seg utrangerte supertankere og passasjerskip på strendene til
folk på den andre siden av kloden.
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Kommentar

I llustr asjon : istockphoto

Lee Hall er jurist og dyrerettighetsaktivist. Hun er
juridisk ansvarlig for Friends of Animals, en internasjonal
dyrerettighetsorganisasjon stiftet i New York i 1957.

Den veganske fredserklæring
Vi dyrerettighetsaktivister er kjent for å prate om det vi er imot. Men hvilke
rettigheter er det vi er for? La oss begynne med hvorfor vi bruker betegnelsen
«rettigheter» i det hele tatt.
Vi har konstruert et system
som behandler alt og alle på planeten enten som en person eller
som et stykke eiendom. Vann og
frø, trær og strender: Alt til salgs.
Bevisste dyr klassifiseres også som
eiendom, tilgjengelig for å brukes
av mennesker og bedrifter. Bare
disse juridiske personene har
rettigheter – sosialt konstruerte
skjold som forplikter oss til å
respektere deres interesser. Dyrerettighetsaktivister ønsker å endre
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systemet som gjør menneskets
interesser til første prioritet, for
så å kontrollere alle andre skapninger til vår bruk og bekvemmelighet.
Ideen om dyrs rettigheter har
vært med oss en lang tid. Henry
Salt, forfatter av ”Animals’ Rights
Considered in Relation to Social
Progress” (1892), hevdet at menneskets tradisjon med å avle
frem dyr for konsum handler om
å påføre følende vesener unød-

vendig skade. Anna Kingford,
som ble uteksaminert fra legeskolen i Paris i 1880 uten å ha
utført noen dyreforsøk, påvirket
Gandhi til å bestemme seg for at
det var en moralsk plikt å ”ikke
leve på bekostning av våre meddyr”. I 1944 ble ordet ”veganer”
formulert for å utrykke ideen om
samvittighetsbasert motstand i
krigen mot våre medskapninger.
Den veganske fredserklæring er
en forpliktelse til å unngå pro-

dukter fra dyrebruk, som meieriprodukter, kjøtt, egg og honning.
Ved å velge melonskiver eller en
tallerken fylte vinblad, undergraver veganere tradisjonen med
dyreavl – en tradisjon som samtidig bruker habitatene som dyr
trenger for å leve i frihet.
I sin videste forstand er veganisme kultivering av et samfunn
som går bort fra dominans og
systematisk drap. Dette er kjernen i dyrerettighetsteorien: Det
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Fra verdens tak

I sin videste forstand er veganisme
kultivering av et samfunn som går bort
fra dominans og systematisk drap.

direkte kravet om at alle bevisste skapninger, mennesker eller
ikke, skal ha lov til å leve på deres
egne premisser – ikke på premissene satt ned av dem som prøver
å kontrollere og utnytte dem. Ren
rettferdighet utfordrer oss til å
gripe inn i syklusen av dyreavl og
slutte med å sende domestiserte
katter, tropiske fugler, og andre
malplasserte dyr inn i verden for
å kjempe for seg selv i samfunn
som er dårlig egnet til å forsørge
dem. Som å la fugler være i deres
egne skoger framfor å fjerne dem
og bure dem inne som dekorative
og pratsomme kjæledyr, å la sjimpansene leve i deres naturlige territorium fremfor å plassere dem
i dyrehager og språklaboratorier,
la flaggermus og ulver og jaguarer
migrere uten hinder, å respektere
kalkuners naturlige liv framfor å
anse deres slaktede kropper som
essensielt for høytidsbuffeer; la
fisker være i havet for å svømme
fritt. Frihetens verdighet og livet i
seg selv er kjernen i hva rettigheter
er ment å forsvare.
En omsorgsgivende etikk
kan anvendes for katter, hunder
og andre fremavlede dyr, mens
dyrerettigheter betyr å forhindre
syklusen av kontroll på forhånd,
å forhindre ødeleggelsen av dyresamfunn til rådyr, elg og ulver,
villkatter, hvaler, flaggermus og
bier. Det er derfor det sterkeste
forsvar for dyrs rettigheter må
engasjeres i miljøvern. Dyrerettighetsteorien gir miljøvernere
deres sterkeste argumenter. Et
samfunn som tar hensyn til dyrs
rettigheter vil nekte å la Mobil,
Shell og BP ignorere interessene
til dyr. Dyrs rettigheter vil forandre menneskehetens måte å gjøre
forretninger på.

Laurie MacGregor er Folkevetts
journalist i Katmandu, Nepal

Et politisk jordskjelv
Tom Regans bok ”Case for
Animals Rights” (1983) oppfordret til: “Med hensyn til ville
dyr, er den generelle politikken
til rettighetssynet dette: La dem
være!” Disse små ordene går rett
til kjernen av teorien. Regans
tre små ord kaster også lys over
behovet for en positiv formulert
rett for frittlevende skapninger
til å eksistere. Hvis rettighetsforsvarerne kun fokuserer på ”abolisjon” – altså på å fjerne dyr fra
eiendomskategorien – er det fare
for å overse det behovet ville dyr
har til å utfolde og oppleve sine
egne liv. Det betyr at vi må kontrollere vårt eget antall og lære å
respektere miljøet ikke bare for
vår helse eller estetiske sans, men
fordi det er hjemmet til andre
levende skapninger.
Den veganske fredserklæring
forsvarer de vitale interessene
til våre medskapninger og deres
leveområder, og er dermed en
utfordring til dem som avskoger landet, tingliggjører liv og
forurenser jorden, vannet og
atmosfæren. Veganisme er ikke
bare en nøkkel for oss til å bli
fullt ut moralske aktører på den
økologiske arenaen, men trengs
også for å forhindre den fra å
bryte sammen. Vi har ikke råd
til å akseptere tapet av hele biotiske samfunn og nedsmelting
av store isbreer. Hvis vi ikke forandrer oss snart vil våre muligheter gå tapt. Aldri har det vært
viktigere for veganske aktivister
å vite akkurat hva vi spør om og
å bli hørt.

(Norsk oversettelse av Arild Tornes.
Artikkelen er forkortet.)

– Det vi egentlig trenger er det store skjelvet –
deretter blir alt så meget bedre. For dem som
overlever, selvsagt.
Slik låt det da en velutdannet og respektert journalist skulle
komme med en analyse av den politiske situasjonen i Nepal her
om dagen. Etter hans beste mening må intet mindre enn et
jordskjelv til for å riste litt folkevett inn i hodene til den politiske
eliten og få dem til å sette fokus på fred og utvikling fremfor
deres egen velstand.
I utgangspunktet trodde jeg at vedkommende snakket
metaforisk; etter hvert har jeg skjønt at betydningen var ytterst
tektonisk. Det pussige er at han er langt fra alene i å komme
med slike utsagn; Faktisk er dette noe jeg hører stadig oftere
for tiden. Skremmende? Litt.
Takket være sin beliggenhet i skyggen av verdens høyeste og
nyeste fjell, regnes Nepal som det ellevte mest utsatte landet
for jordskjelv, og Katmandu som verdens mest utsatte by.
Ristes Katmandu av et skjelv i størrelsesorden 7+, anslår Nepal
Society for Earthquake Technology at minst 40,000 av byens
innbyggere vil bli drept, mens 60 prosent av byens bygninger vil
bli ødelagt. Vann-, kloakk-, telefon- , vei- og strømsystemer vil bli
slått ut, og i fraværet av en overordnet redningsplan fra myndighetenes side, kombinert med et florerende sykdomsbilde, regner
man med at svært mange av de flere hundre tusen sårede vil dø i
løpet av den første måneden etterpå.
Det er ikke slik at vi tror dette kommer til å skje i Katmandu.
Det er et faktum. Og sjansene er store for at det skjer veldig
snart.
I skrivende stund er politikken i Nepal preget av kaos; Maoistene forsøker å kaste regjeringen og overta makten, midt i perioden der tidsfristen løper ut for at landets nye grunnlov ferdigskrives og innføres. I en uke i mai stoppet alt opp mens opposisjonen
holdt landet gissel under generalstreik; statsministeren truer med
å innføre unntakstilstand. Enden er neppe i sikte.
Et politisk jordskjelv må uten tvil til. Landet trenger så mye,
men vi kan fint begynne med en sterk leder, og én som vil tjene
landets beste, ikke bare seg selv. Den vanskeligste politiske kunst,
nemlig å være i opposisjon, må læres og utøves. En ny generasjon med politikere må opp og frem, med visjoner for framtiden
og styrke nok til å takle korrupsjon og nepotisme. Den lengekjempet-om, hardt-vunnede demokratiet må opp og frem.
Fatalismen er demokratiets fiende. At den fjerde statsmakt
håper på et ekte jordskjelv for å få ting på gli synes jeg er like
rystende som tanken om skjelvet selv.

* 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

Unik skogseier
i Canada
Etter syv år med knallhard miljøkamp om de store nordlige skogområdene i Canada har skogaktivister
og 21 av de viktigste tømmerselskapene inngått et unikt forlik.

Lærsko som selges i Norge fører
til store miljøproblemer i utviklingsland. Naturskyddsföreningen og Swedwatch har undersøkt
hvordan blant andre Dinsko, Ecco,
Eurosko, Vagabond og Scorett
arbeider for å redusere miljøbelastningen under skoproduksjon
i Sør. Stor kunnskapsmangel om
produksjonen, sviktende kommunikasjon, svake kontrollrutiner
og dårlig oppfølging av egne miljøkrav overfor leverandørene er
noen av konklusjonene i undersøkelsen. Flere av skoprodusentene
bruker leverandører sør i India
der jordbruket i området har blitt
drastisk redusert som følge av
forurensing fra skolærgarvingen.
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Calgary i Canada er kåret til
verdens mest økologiske by.
Luftforurensning, avfallshåndtering, vannkvalitet og trafikkbelastning ble vurdert i et utvalg
av 221 større byer verden over
av analyseselskapet Mercer.
Oslo, Kobe og Stockholm endte
på en delt niendeplass. Helsinki
kom på en sterk tredjeplass. På
Mercers rangering av byer med
best livskvalitet endte Oslo på
plass 24.

Nederlandske Philips sørger for
mer futt i de mest miljøvennlige
sparepærene med lanseringen
av verdens første lysdiodepære
(LED) med et lysnivå på 806
lumens for privat bruk. Dette tilsvarer glødepæren på 60 watt,
som står for rundt halvparten
av all belysning i private hjem
verden over. Ifølge selskapet
bruker den nye pæren 12 watt,
er fri for miljøskadelig kvikksølv
og varer 25 ganger lengre enn
en tilsvarende glødepære.

Presidenten for klimautsatte Maldivene
mener grasrotbasert gateaktivisme kan
få USA på rett vei i klimakrisen.

Ønsker gateaksjoner for
klimaet

Calgary er en av verdens mest økologiske byer, ifølge analyseselskapet
Mercer.

Maldivenes president Mohamed
Nasheed mener grasrot- og
gateaktivisme er nødvendig for
å få klimadebatten på rett spor i
USA. Han mener landet fremdeles er den største hindringen for
å løse klimakrisen.
– Vi trenger virkelig 60-tallets gigantiske og dynamiske
gateaktivisme. Hvis folk i USA
ønsker forandring, så kan det
skje, sier presidenten for den
akutt klimatruede stillehavsøya
til avisen Guardian.

(Foto: P hilips)

Miljøskadelige sko

LED med 60 watt

(Foto: P ressebilde)

Skoprodusenter svikter miljøet i utviklingsland ifølge en ny svensk rapport.

Verdens mest økologiske by

)
(foto: robert walker / wikimedia
jonassen
foto : lillian

(Foto: flippy/flickr
/CC)
foto
: reuters

Selskapene går med på å frivillig avstå fra hogst i
et område på 72 millioner hektar mot at Greenpeace og åtte andre miljøorganisasjoner avslutter sine internasjonale boycottkampanjer rettet
mot tømmerindustrien. Den boreale barskogen
holder på enorme mengder av klimagassen karbondioksid hvis den får stå i fred og har et rikt
biologisk mangfold.

Hvis alle husstander i USA bytter ut sine
glødepærer på 60 watt med Philips sin
nye «60 watt» lysdiodepære er besparelsen i energi 32.6 terrawattimer i året.
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“

Tigeren er kritisk for flere av verdens viktigste økosystemer.
Vi kan redde tigeren, ta vare på planetens siste ville leveområder for tigeren og bidra til å hjelpe menneskene som bor der.
Skuespiller Leonardo DiCaprio skal på ekspedisjon i Asia for å dokumentere hva som skal til for å redde verdens tigere
med kampanjen «Redd tigerne nå» og WWF.

Harde tider for gaupa
Det er bare mellom 441 og 470 gauper igjen i Norge, ifølge
Direktoratet for naturforvaltning.

(Foto: L illian Jonassen)

Under siste jakt ble det felt 134 gauper. Ikke siden midten av 1800-tallet er det felt flere
gauper i landet. Forskerne mener en levedyktig bestand må være på minst 1000 gauper.
Jaktkvotene på gaupe de siste fire årene har i snitt vært 26 prosent høyere enn faglig
anbefalt.
– Stortingets bestandsmål for gaupe er tilpasset næringsinteressene og ivaretar i liten grad
en økologisk fungerende natur, sier Viggo Ree i Foreningen våre rovdyr.
Stortinget har vedtatt at 65 årlige ynglinger er nok i Norge, i Sverige er målet
minst 300 årlige ynglinger noe som tilsvarer en bestand på minst 1500 gauper.

Oljefondet er i dag på 2.763
milliarder kroner og en storinvestor i internasjonal oljeindustri. Investeringene er ikke bare
omstridte miljømessig, men
også et tapsprosjekt.
Statens pensjonsfond har nemlig 18,4 milliarder plassert i det
britiske oljeselskapet British Petroleum, og fondet har dermed
sin andel i katastrofen i Mexicogolfen hvor oljeplattformen
Deepwater Horizon eksploderte.
BPs aksjekurs har stupt, og Oljefondet skal ifølge E24 ha tapt 2
milliarder.

Norwatch

Forsvarsdepartementet har tatt kritikken
på alvor.

Okkupasjonsvin på polet

Norwatch

(I llustr asjonsfoto: sxc.hu)

Golan er et syrisk område
som ble okkupert i 1967, og
anerkjennes ikke av Norge som
israelsk territorium. Høsten
2008 kunne Norwatch avsløre
at det statseide Vinmonopolet
solgte rødvin fra Golanhøydene, feilmerket som «israelsk».
Vinmonopolet skjøv problemet
under teppet og endret opprinnelsesstedet til «Øvrig opprinnelse, Galilea».
Nå har Vinmonopolet tatt
inn nok en okkupasjonsvin på
sine lister: Hvitvinen Yarden
Chardonnay dyrkes av israelske bosettere på Golan, og er
merket «Israel».

Norske selskaper fortsetter å sikre
juntaen inntekter.

Fredriksen-drill i Burma
Det stormet rundt tidligere
NHO-president Paul-Chr Rieber
for å importere fiskeolje fra
Vest-Sahara. Samtidig kunne
Norwatch avsløre at John
Fredriksens riggselskap Seadrill
boret utenfor kysten av Burma
for å skaffe militærjuntaen mer
penger i kassen.
Utenriksdepartementet fraråder
norsk handel med Vest-Sahara
og Burma. Men flere norske
selskaper har tydeligvis vanskeligheter med å følge frivillige
oppfordringer som ikke er forbundet med sanksjoner.

Norwatch

(Foto: E rik H agen)

Oljefondet tilgriset

Etter Norwatch-avsløring om
hvordan uniformene produseres
i Kina, innførte forsvarssektoren
nylig etiske retningslinjer for sine
innkjøp. Men etikk er ikke gratis
og krever investeringer i sikkerhet, helse og forsikningsordninger på fabrikkene i lavkostland:
– Vi er klar over at gjennom å
stille etiske krav, vil det vi kjøper
bli dyrere, sier Forsvarsdepartementet. Anbudene skal ikke
gå til de billigste produsentene,
men til de som kan gi etiske
garantier.
foto : lillian jonassen

Oljesølet skyller også inn over Oljefondet.

Forsvaret vil betale

(Foto: M atias Nordahl C arlsen)

(Foto: US Coast Guard)

foto : reuters

Norwatch

Vin fra Golan er fortsatt å finne på
Vinmonopolet.
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Preben Maegaard har
fått tilnavnet «den
danske vindkraftens
gudfar»
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Portrettet
I Danmark
Arne Storrønningen
(tekst og foto)

Den danske vindkraftpioneren Preben Maegaard forstår ikke motstanden i den
norske miljøbevegelsen mot vindkraft. – Naturfundamentalisme, hevder 75-åringen som regnes blant de fremste drivkreftene bak utviklingen av dansk vindkraft.

Betatt av vinden
Der hvor den smale grusveien
møter Skibsted fjord, ligger
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Dette er Preben
Maegaards rike, mannen som
har fått tilnavnet ”den danske
vindkraftens gudfar”.
På et område som utgjør 80
mål har den danske vindveteranen og medarbeiderne hans,
siden starten i 1983, skapt et
unikt senter, som kanskje best
kan karakteriseres som en mellomting mellom en dansk folkehøyskole og et avansert test og
utviklingssenter for ulike former
for fornybar energi.
Vinden fra Vesterhavet feier
gavmildt over det jyllandske
flate åkerlandskapet i Thy og
gjør at hundrevis av vindmøller i
området snurrer nærmest døgnet
og året rundt. Jeg befinner meg i
hjertet av det som mange kaller
det danske vindkrafteventyret.
Mannen jeg skal møte er kanskje det nærmeste man kommer
en personifisering av dansk vindkraftutvikling.
Preben Maegaard født i 1935,
har brukt hele sitt voksne liv til å
arbeide for utvikling av fornybar
energi. Det er derfor urettferdig
å begrense ham bare til en vindkraftpioner. I flere år var han en
viktig deltaker i utviklingen av
Maegaards hovedtilnærming
er at de ulike formene for fornybar energi må spille sammen
og utfylle hverandre. Et annet
hovedpunkt er at eierskapet må

være lokalt. – helst i form av små
kooperativer . Eierskapsmodellen
fra fossilt basert energiproduksjon – med store gigantselskaper
– egner seg kort og godt ikke for
produksjon av fornybar energi,
mener han.
- Fossilt kan ikke lages smått,
men det kan fornybar energi. Det
er nøkkelen til suksess for den nye
grønne energien, forteller Preben
Maergaard, mens han viser seg
rundt på det sommerstille og nesten folketomme senteret.
Muligheten er tilstede for at vi
kan få et langt mer desentralisert
kraftproduksjon, mer demokratisk og med et langt mer folkelig
eierskap enn i dag.
Fortsatt står vi ved begynnelsen til den fornybare energiens
tidsalder, tror Maegaard.
Vi fortsetter å klistre litt fornybar energi utenpå foreldede
og ineffektive systemer. Den
fulle verdien i forhold til miljø,
ressursutnyttelse, økonomi og
sivilisasjon, oppnår vi først når vi
lykkes med en mer omfattende og
dypere bruk av de fornybare ressursene, hevder han.
” Å mobilisere fornybar energi
krever et mentalt kvantesprang,
på linje med det den polske astronomen Kopernicus foretok da
han provoserte verden med sin
iakttakelse om at jorden dreide
rundt solen, og ikke omvendt”.
De største utfordringene er
ikke de tekniske, men de politiske, mener Preben Maegaard:

- Det er helt uansvarlig, og et
av vår tids paradokser, at vi har
store internasjonale, regjeringsstøttede organisasjoner, som
fremmer bruk av energiformer vi
er i ferd med å slippe opp for, og
som forårsaker alvorlige miljøog klimaproblemer. Derimot har
vi ikke en internasjonal instans
som fremmer fornybar energi,
sier den danske pioneren.
2,4 milliarder mennesker på
kloden bruker biomasse til matlaging. 1.1. milliarder av oss har
ikke adgang til elektrisitet. Folk
i afrikanske land sør for Sahara
bruker 20% av inntektene til
brensel og 5 av døgnets timer til
å samle brensel.
Folkesenterets satelittvirksomhet i Mali og Uganda sitter
med omfattende erfaringer som
viser at det er mulig å gi folk
grunnleggende, men begrenset
elforsyning, uten å gå veien via
det sentrale el -nettet og fossile
energikilder.
Desentralisert
off-gridproduksjon av fornybar energi,
er blant våre mest virkningsfulle våpen i kampen mot den
ekstreme fattigdommen, tror den
danske miljøveteranen.
Atomkraft? Spør jeg og hører
straks at ordet ikke passer inn
her på Folkesenteret for fornybar
energi.
Preben Maegaard, blir skarp i
blikket, som en streng sogneprest
som har hørt at konfirmanten
uttaler et stygt ord. For det var

kampen mot atomkraft, som
mer enn noe annet samlet danske miljøvernere i en felles front
for å utvikle et dansk alternativ,
vindkraft.
- Det er en ren provokasjon,
når IAEA, ved bruk av atomkraft
vil skape bærekraftig utvikling i
utviklingslandene, mener Maegaard. Det byrået gjør er å bidra
til å bane vei for produksjon av
kjernevåpen. De har brukt milliarder av kroner og en hær med
rådgivere for å overbevise regjeringene i 16 fattige land at de bør
bygge atomreaktorer.
Maegaards karakteristikk av
Norges tilnærming til vindkraft
er skarp og tøff. Jeg mister nesten
tekoppen i forfjamselse over det
brå frafallet av lun, dansk høflighet. Norge bør naturligvis ta
vare på den lange kyststripen sin,
men i alle fall en del av den kunne
avsettes til bygging av vindmøller, mener han. Han innrømmer
at han ikke forstår motstanden
mot norsk vindkraftutbygging
som finnes i deler av norsk naturvern- og miljøbevegelse. Det er en
slags form for fundamentalisme,
naturfundamentalisme, mener
Maegaard.
Vår generasjons utfordring
består i å utvikle de nødvendige
teknologiene og de menneskelige ferdighetene som skal til for
å gjøre overfloden av ren energi
tilgjengelig for menneskeheten”,
avslutter Preben Maegaard. Den
jobber har han tatt til fulle.
FOLKEVETT nr. 3 • 2010
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Replikk

tekst Rolf Luneng
Lege

Det sårbare mennesket
Det er ikke bare naturen og klimaet som har vist seg sårbart den senere tid. Enda
mer det menneskelige samfunn og mennesket selv.

De siste måneders naturkatastrofer med flere kraftige,
dødelige jordskjelv og vulkanutbruddet på Island har satt en
støkk i oss alle. Våre tilfredse og
trygge tanker om livet har blitt
til tankekors og usikkerhet om
framtiden.

Plutselig var vårt solide og velfungerende samfunn sårbart. I
løpet av korte, andpustne timer
og dager ble livet snudd helt på
hodet, for de som overlevde, for
internasjonale hjelpe- og redningsmannskaper som ble satt
inn, og for oss andre som så
dagens nyheter på TV og ikke
trodde våre egne øyne. Så fort
kan det altså skje. Så fort kan
mennesket bli gjort sårbart,
ynkelig, hjelpeløst, fortapt – når
de uforutsigbare naturkreftene
slippes løs.
Og ikke før hadde sjokket og
pulsen roet seg, så smalt det ut
av vulkanen og rammet hele
Europas flytrafikk. Det sendte
store transport- og logistikkpro-
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Vi har hele tiden, fram til nå,
snakket om hvor sårbart miljøet
og klimaet er blitt, om trusselen
mot artenes mangfold i naturen
inntil vi bråvåknet av en skjelvende jord både en, to og tre
ganger på kort tid.

blemer inn over luftrommet og
skapte helt uventede samfunnsproblemer. På nytt ble vi gjort sårbare. Så lite skal det til for å ryste
vårt velfungerende samfunnsmaskineri og vår travle, men forutsigbare hverdag. Og det var ikke
først og fremst askeskyenes skyld
– mer vår frykt for dette truende
naturfenomen. Vi blir redde og
engstelige når naturen rører på
seg. Liker det ikke.
Vi er ettertrykkelig blitt vist at
naturen ikke er avhengig av oss,

men vi av den. Først nå har det
gått opp for oss at vi må gjenopprette forsyningsberedskapen
for korn og andre nødvendige
råvarer når krisene kommer. En
god stund hadde vi, i vår overflods rus, glemt at etter syv fete
år kommer det alltid syv magre.
Bare les historien om fordums
mektige riker, folk og herskere.
Ta fra det moderne mennesket
supermarkedet, nærbutikken og
shoppingsenteret, bank- og kredittkortet, og det har ingenting.

Absolutt ingen ting. Det framstår som ribbet for alt, sårbart,
redd, fryktsomt og uten evne til
å overleve på naturens premisser.
Hvor mange av oss ville overlevd
der ute i naturen?
Skal vi overleve nåtiden, trenger
vi i det minste mat, vann, luft,
varme og ly for vær og vind. Vil
naturen fortsatt gi oss det?
Skal vi overleve framtiden, trenger vi mye mer enn det. Hvem vil
gi oss det?
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NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer. Den lave
U-verdien* gjør det mulig å redusere energiforbruket og mengden
byggematerialer i nybygg uten å måtte inngå kompromiss med de
nye byggeforskriftene. Resultatet er lavere utgifter, lavere energiforbruk og et jevnere, sunnere inneklima.
Du sparer penger i dag. Du sparer i morgen. Og du sparer miljøet
for framtiden. Smart.
Er det rart vi kaller det neste generasjon vinduer?
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Små og store skip ligger som en strekkode langs
tidevannsstrendene i Chittagong, Bangladesh.
(Foto: G oogle E arth)
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Halvparten av norske skip hugges på «råtne»
verksteder i Sør-Asia. Det tjener rederne godt
på. Det er ti år siden Norwatch besøkte
strendene i Bangladesh, og situasjonen har
knapt bedret seg.

k
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tekst Erik Hagen / Norwatch
Journalist i Framtiden i vÂre henders
graveredaksjon Norwatch

Norske redermilliardærer tjener grovt på å hugge opp
skipene sine på verstingverft i Bangladesh og India.
Halvparten av vrakene ender sine dager på de ubeskyttede
tidevannstrendene langs Det indiske hav.

I fjor døde 26
arbeidere på
denne stranda

K

j e mp e s k ip e n e
ligger på rad og
rekke på grunna.
Super t a n kere.
Containerskip.
Passasjerferjer.
Noen av båtene er sagd over på
midten. På andre står bare motorpartiet igjen.
Bildene taler sitt klare språk.
En kolonne av barføtte unge
menn bærer en tung trosse ned
mot båtene. Trossen festes i en
stor metallbit som glinser i pytter på langgrunna. En vinsj på
land trekker båtdelen opp til
verkstedet. Oppe på dekk, inne
i gasstankene over knitrende
skjærebrennere, eller hengende i
taustiger opp skipssidene vrimler det av arbeidere. De er uten
verneutstyr. Skrogdeler som er

14 FOLKEVETT
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skåret løs fra baugen deiser i
bakken med store smell. Bit for
bit trekkes opp på land.
Hver tredje dag er det en
ulykke ved langgrunna i Chittagong i Bangladesh. Det er en
livsfarlig kjempeindustri. I fjor
døde 26 mennesker i ulykker på
denne stranda. Mange av arbeiderne utsettes for langtidsskader fra giftstoffer som asbest og
tungmetaller. En studie fra 2006
viste at 16 prosent av arbeiderne
i den indiske opphuggingsmetropolen Alang lider av lungesykdommen asbestose, som for
mange er første skritt på veien
mot kreft. Den internasjonale
arbeiderorganisasjonen ILO
omtaler skipsopphugging som
et av verdens farligste yrker.
Og det er her skipene til de

norske og internasjonale rederne
ender opp. Ved å selge dem til
verkstedene i Bangladesh, får
rederne en bedre pris på de
utgåtte farkostene, enn om de
måtte levere dem til trygge verksteder med krav til sikkerhet og
miljø.
Norwatch har gått igjennom
alle de 97 skipene som i løpet av
2009 ble strøket fra det norske
internasjonale skipsregisteret.
Av disse ble 26 skip sendt til
opphugging. Bare ett av skipene
endte sine dager ved et anlegg
i Norge. Resten har Norwatch
sporet til verksteder i Asia.
Samtidig har Norwatch funnet fram til at minst 27 øvrige
norsk-kontrollerte skip ble solgt
til opphugging i fjor. Sannsynligvis er listen enda lenger.

01.

Legger man sammen de norskregistrerte og norsk-kontrollerte
skipene, er antallet 53 skip. Av
disse har halvparten endt opp på
strendene i Asia: 9 har endt sine
dager i Bangladesh, 18 i India.
Finanskrisens etterdønninger
mot strendene i Bengalbukta har
ført til en eksplosjon i antall nye
verksteder i Chittagong bare i
løpet av det siste året. Ved inngangen til fjoråret var det 36
verksteder. Ett år senere hadde
antall opphuggingsverksteder
økt til 80. Å ta imot den enorme
økningen i tonnasje har ikke
vært enkelt for land som Bangladesh.
– Ingen kommentar

Det norske rederiet som har
sendt flest skip til strendene
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De Norske rederiene
Eksempler på norske rederier
som har sendt skip til opphugging.
kA
 ker Floating Productions, 1

skip til Bangladesh.
kB
 W Gas, 5 skip til Bangladesh,

3 til India.
kE
 itzen Chemical, 1 skip til India

“

Hver tredje dag er det en ulykke
ved langgrunna i Chittagong.

i Bangladesh og India er BW
Gas, med hovedkontor i Oslo.
Selskapet er tidligere kjent som
Bergesen Worldwide Gas, og er
verdens største rederi for gasstransporter. Fram til mars i år
var John Fredriksen en større
aksjonær i selskapet, da han
håvet inn 379 millioner kroner
på sine BW-aksjer.
Åtte skip, på til sammen
290.000 tonn, hver av dem mellom 28 og 33 år gamle, dumpet
gassrederiet i Asia i fjor. Fem av
endte på stranden i Bangladesh,
tre i India. Det kommer fram i

01. FINANSKRISE: Rekordmange skip
ble sendt til opphugging i 2009. I
Bangladesh ble presset på strendene
formidabelt.

- muligens langt flere. Rederiet var det eneste som ikke
har svart på henvendelse fra
Norwatch.
k F red Olsen, 2 skip til India.
Ett av dem nekter de for å ha
solgt til opphugging.
kG
 earbulk, 2 skip til India, 2 til
Kina.
kG
 erhard Jebsen Skipsrederi, 4
skip til Danmark.
kG
 rieg Shipping, 1 skip til Kina.
kH
 esnes Shipping, 1 skip til
Kina.
kH
 öegh Autoliners AS, 9 skip
til Kina
k ICT, 2 skip til India.
kS
 par Shipping, 1 skip til India.
kS
 tar Tankers, 1 skip til India.
kT
 Klaveness Gruppen, 1 skip til
Danmark
kU
 leholmen Shipping, 1 skip til
India
kU
 ECC, 3 skip til Tyrkia, 1 til
India.
kW
 ilh Wilhelmsen, 3 skip til
Kina.

(Foto: A ndrew Bir aj/R euters)

en rapport utarbeidet av den
franske miljøorganisasjonen
Robin des Bois.
– Vår policy er å ikke gi kommentarer på forretningsavgjørelser, så jeg kan dessverre ikke
kommentere på spørsmålene
dine, sier kommersiell direktør
i BW Gas, Lars Mathiasen, til
Norwatch.
– Så alt som har med opphugging
å gjøre, det ønsker dere altså ikke å
kommentere?
– Policyen gjelder for alt som
har med forretningsavgjørelser
å gjøre.

– Og samfunnsansvar, regnes det
som forretningsavgjørelser?
– Jeg har ingen ytterligere
kommentar.
Strandhogst

For ti år siden besøkte Norwatch
Chittagong. Den gang kunne
vi fortelle om arbeidsulykker,
barnearbeid og miljøproblemer. Men situasjonen har knapt
bedret seg, og fremdeles er det
hit skipene sendes, til tross for
alle varskurop.
På tidevannsstrender er det
håpløst å begrense skadene av

utslipp. De ustabile bunnforholdene gjør det vanskelig å sette
opp kraner for å løfte delene, og
strendene er i praksis utilgjengelig for utrykningspersonell.
Bare et mindretall av verdens
skip hugges opp under kontrollerte forhold ved kaianlegg eller
i tørrdokker.
Ifølge det norske rederiforbundet har forholdene bedret
seg i løpet av tiåret som har gått.
– Oppmerksomheten rundt
dette har gjort at myndighetene, hovedsakelig i Kina og
India, har tatt tak i det. MynFOLKEVETT nr. 3 • 2010
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03.

02.

04.

dighetene i Alang har opprettet
et opplæringssenter og stilt obligatoriske krav i sikkerhetsopplæring til alle som arbeider på
opphuggingsverftene. Statistikken derfra viser at frekvensen av
dødsfall og arbeidsulykker har
gått drastisk ned over den siste
tiårsperioden, sier seksjonsleder
Tor Christian Sletner i Rederiforbundet.
Men alle er ikke like overbeviste om at ting har gått i riktig
retning.
– I India førte den økte
oppmerksomheten bare til at
myndighetene stengte av strandsonen for utenforstående. Dermed er det nesten umulig for
journalister og organisasjoner å
få tilgang. Hvis du slipper til, ser
du både hjelmer og vernedrakter,
men for oss har alt dette vært
veldig overflatiske forbedringer,
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02. MILJØVERN OVER BORD: I fjor ble
30.000 trær ulovlig hugget langs langgrunna i Bangladesh. Slik ble det plass
til dobbelt så mange verksteder.
(Foto: Muhammed A li Shahin/NGO Shipbreaking P latform)

03. BERGEN I BANGLADESH: Før
skjærebrennerne gyver løs på skrogene,
tømmes skipene for verdifullt utstyr.
Disse skinnende maskintelegrafene sto
oppstilt på gaten hos en brukthandler i
Chittagong i 2010.
(Foto: M artin Guttormsen)

04.Ti år etter at Norwatch besøkte
Bangladesh, dumpes fortsatt skip i
strandsonen. (Foto: M artin Guttormsen)

“

ILO omtaler skipsopphugging
blant verdens farligste yrker.

sier Ingvild Jenssen i den Brussel-baserte organisasjonen NGO
Platform on Shipbreaking.
Hun sier at de selv besøkte
Alang i India senest i januar i år.
En FN-topp de reiste sammen
med påpekte at et tre-timers sikkerhetskurs ikke akkurat er tilstrekkelig for å jobbe på en sånn
arbeidsplass.
– I Bangladesh har situasjonen kommet nærmest ut av
kontroll bare det siste året, sier
Jenssen.
Hun forklarer at stadig flere
bangladeshere kalles inn for
jobb, uten at de gies noen form
for opplæring.

Til og med vernede mangroveskoger er ryddet vekk for å
gi plass for å lande armadaen
av nye skip. For med flere vrak,
trenger man også mer boltreplass på stranda.
Skogsdepartementet i Bangladesh hadde over de siste to
tiårene bygget opp en mangroveskog langs kysten ved Chittagong. Men verkstedindustrien
sørget i fjor for å ulovlig hugge
ned minst 30.000 av trærne.
«Gud hjelpe folket som bor i
kystområdet, nå som det omhyggelig framdyrkete syklonvernet
er fjernet», skrev den bangladeshiske næringsavisen Finan-
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Hvorfor hugge skip?
Det er flere grunner til at et skip
går ut på dato og må hugges opp.
kP
 risen på skrapjernet overgår
prisen man kan få for å selge
det brukt.
kM
 ange rederier vil strekke
seg langt for å unngå å
selge bruktskip til en konkurrent. I noen små og spesielle markeder, for eksempel i
bransjene for kjemikalie- eller
biltransporter, foretrekker
selskapene å ikke selge på
bruktmarkedet. Biltransportrederiet Höegh Autoliners og
kjemikalietankrederiet BW Gas
var de norske rederiene som
leverte flest skip til opphugging, nettopp av slike kommersielle hensyn.
kN
 ytt lovverk tvinger skip til å
bli kassert. I 2005 forbød man
for eksempel å transportere
tungolje i fartøy med enkelt
skrog, av hensyn til miljøet.
Skipene måtte dermed enten
bygges om til dobbeltskrog
eller vrakes. Noen av skipene
som har måttet gjøre strandhugg har vært så ferske som
under 15 år.

cial Express på lederplass.
Han som ga ordren om å
hugge ned skogen skal selv ha
vært parlamentariker – og verkstedeier.
Mange veier til Rom

Det siste tiåret har miljøbevegelsen benyttet den såkalte
Baselkonvensjonen for å prøve å
stanse eksporten av utrangerte
skip til utviklingsland. Baselkonvensjonen forbyr utførsel av
farlig avfall fra de rike OECDlandene til utviklingslandene i
Sør.
Men det er flere hull ved
Basel-konvensjonen. For det
første selges de eldgamle skipene normalt ikke som avfall,
men som fungerende skip
fram til de ender sine dager på
stranda. Dessuten kan man ikke
alltid kalle det for «eksport fra

OECD». For hvis skipet gjør et
kort anløp i et annet land på
veien til strendene i sør-Asia,
skjer plutselig eksporten fra den
ekstra anløpshavnen, ikke fra
skipets hjemhavn.
I tillegg hevder mange rederier at de ikke er direkte ansvarlige for opphuggingen, siden de
selv ikke selger direkte til verkstedene. I stedet bruker rederiene
en såkalt cash-buyer som mellommann. Det er cash-buyeren
som gir rederiet sikkerhet for
oppgjøret, og som tar seg alt
det praktiske med å få skipet til
det verftet hvor det skal hugges
opp. Valget av verksted som skal
hugge skipet, er dermed overlatt
til noen andre.
Fartøyet Dorset er et eksempel på et slikt skip. Lasteskipet
ble bygget i 1979, og gikk på en
smell da skipets veivaksel hava-

rerte i Karibia. En stund lå hun
kondemnert i Colombia, inntil eierne i fjor vår fant ut at en
reparasjon ville bli for dyr. Skipet var allerede kommet opp i
en opphuggingsmoden alder,
og de besluttet å sende henne til
graven.
– De nye eierne fikset den littegrann opp så de klarte å få skipet til skraphaugen, sier daglig
leder for Lillesand-rederiet Sole
Shipping, Jan William Denstad.
Rederen kjenner ikke til hvor
båten havnet, men shippingregistre forteller at den endte sine
dager på stranda i Alang, India.
– Min interesse i den båten
sluttet med en gang de kjøpte
den fra oss. Det var det andre
rederiet som solgte den til skrap,
sier Denstad.
Som et lite rederi, med bare
seks skip i flåten, er dette den

normale måten å gjøre det på i
dag. Bare de større selskapene ser
ut til å ha organisasjonsapparatet til å undersøke sikre opphuggingsmåter.
En annen måte norske skip
finner veien til vrakplassen, er at
rederiene selger sine utgåtte skip
til en tilnærmet vrakpris, og deretter lar seg overraske over at de
faktisk ble hugget opp.
Ta Fred Olsen-rederiets
supertanker Knock Nevis. Det
var verdens største skip fram til
det ble sendt til skrap i India i
desember 2009. Tankeren var
nesten en halv kilometer lang, og
stakk så dypt i havet at når den
var fullastet med olje, kunne den
ikke engang seile gjennom den
engelske kanal. Opptil 646,642
tonn olje kunne hun frakte, noe
som plasserte skipet i verdensrekordbøkene. Fred. Olsen sier til
FOLKEVETT nr. 3 • 2010
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– Rederne slipper unna
Norwatch at de malaysiske interessene som kjøpte Knock Nevis
hadde sagt de skulle benytte
skipet som lagringsskip i SørØst-Asia, men at planene deres
mislyktes. I januar i år ble den 35
år gamle veteranfarkosten kjørt
opp på langgrunna i Alang. Det
var altså ikke de selv, men de nye
eierne som sendte den til opphugging.
En selger har full mulighet til
å sette strenge opphuggingsbetingelser i kontrakten med mellommannen, men da får man mindre
for skipet, siden mulighetene for
videresalg begrenser seg.
– Juridisk sett er det enkelt å
kvitte seg med et ansvar, ved å
selge det til en cash-buyer eller et
annet rederi. Men moralsk stiller saken seg annerledes. Seriøse
selskaper vil ta dette ansvaret,
og sørger for å ta kontroll over
hele prosessen. De kan sikre seg
at cash-buyeren videreselger skipet til et verksted som oppfyller
minimumskrav ved å legge dette
inn i kontraktene, forklarer seksjonsleder Tor Christian Sletner i
Rederiforbundet.

– Ville norske myndigheter godtatt om rederinæringen trakk opp hundrevis
av skip på grunna i den norske skjærgården? Svaret er selvfølgelig nei. Så hvorfor aksepterer norske myndigheter og rederinæringen at det finner sted i Sør?
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er glad for at norske myndigheter har arbeidet for å
få til en konvensjon for skipsopphugging, men mener at man har lagt listen alt for lavt.
Han reagerer over at rederne med den nye konvensjonen i hånda kan nøye seg med å lage en liste
over farlige materialer om bord, før de skiper det til sydligere himmelstrøk.
– Rederne som burde betale gildet, slipper i praksis unna. Vi forventer at norske selskaper betaler
merkostnadene og følger kravene fra norsk miljøregelverk – også når de opererer i utlandet, sier
Hermstad.
– En arbeider i Sør-Asia har like stort behov for gode arbeidsvilkår som en norsk arbeider, sier
Hermstad.
Det er ti år siden Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch reiste til Bangladesh for å
dokumentere skipsopphuggingen. Norwatch har fulgt temaet siden. I 2003 forsøkte Norwatch å ta
Fredriksen-tankeren Sea Giant i øyesyn i Pakistan, men ble stanset og fikk ikke lov til å komme ned
på strandområdet der opphuggingen fant sted. Hele området var definert som militært område, og
all ferdsel var forbudt. Senere har Norwatch også fulgt det sagnomsuste og asbest-fylte cruiseskipet
SS Norway på sin ferd mot strendene i Asia.

05. SØR-TRØNDELAG: 26 fartøyer i det
norske skipsregisteret NIS ble solgt til
opphugging i fjor. Bare ett av dem, det
vesle frakteskipet Nortrans, endte sine
dager i Norge. Her ligger skipet på huggestabben hos Fosen Gjenvinning.
(Foto: W. Nicolaisen/BåtFoto)

Stålkontroll

Biltransport-rederiet
Höegh
Autoliners er de som i løpet av
fjoråret solgte flest skip til resirkulering. Hele ni skip solgte de
i fjor. Selskapet viser at det er
mulig å ta opphugging seriøst.
– Vi har gjort et bevisst valg
rundt spørsmålet om opphugging. Vi har bestemt at skipene
våre ikke skal stå på noen strand.
Og da er plutselig listen over opphuggingssteder veldig kort, sier
Olav Sollie i Höegh.
Alle salgene som Höegh
Autoliners gjør, skjer gjennom
cash-buyere som forplikter seg
til å selge til et navngitt og grønt
verft i Kina. I tillegg får mellommannen i oppdrag å følge hele
opphuggingsprosessen. Höegh
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besøker også jevnlig det kinesiske
verkstedet for å se at rederiets
krav følges.
– En ting er hva som er riktig
å gjøre. En annen ting handler
om omdømme, sier Sollie, som
anslår at ekstrautgiftene for å
hugge opp et skip i Kina på deres
vis er mellom en halv og én million dollar.
Eller sagt på en annen måte:
når norske skip fra andre rederier havner på tilfeldige strender
ved de ødelagte mangroveskogene i Bangladesh, tjener rederne
opptil én million dollar ekstra på salget, per båt.
05.
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tema Vår ære og våre vrak
06. Selv med en ny skipsopphuggingskonvensjon, vil skip fortsette å finne
veien til strendene i Bangladesh.
(Foto: M artin Guttormsen)

06.

Ny konvensjon
To år før Norwatch reiste til Bangladesh i år 2000, ble arbeidet
med en internasjonal konvensjon for skipsopphugging
påbegynt, på norsk initiativ. Nå har arbeidet kommet i havn.
Ti års arbeid lå bak, da den første
konvensjonen om skipsopphugging ble vedtatt av Den internasjonale maritime organisasjon
(IMO) 15. mai i fjor. De mest
optimistiske anslagene er at den
vil tre i kraft først rundt 2015.
Norske myndigheter var ledende
i å ta initiativ til konvensjonen,
og å utarbeide teksten.
Den nye konvensjonen deler
ansvaret for opphuggingen mellom rederiet som selger skipet,
verkstedet som hugger det opp,
og myndighetene i verkstedets
hjemland. Rederiet blir forpliktet til å dokumentere hva man
har om bord av giftstoffer, og
til å levere til godkjente verft.
Samtidig får verftene ansvar
for å følge grunnleggende sikkerhets- og miljøkrav, mens de
lokale myndighetene er ansvarlige for å sertifisere verftene.
Ny standard

– Det som er bra med IMO-konvensjonen er at opphuggingslandene nå vet hva de skal måle

seg mot. Det er ikke intuitivt
kjent for alle selskapene i disse
landene hva de skal gjøre for å
tilfredsstille kravene fra kundene. Spørsmål som HMS, barnearbeid og god infrastruktur
som kan håndtere oljesøl er ikke
intuitive. Det er riktignok langt
igjen ennå, men man er på rett
vei, det er jeg overbevist om, sier
seksjonsleder Tor Christian Sletner i Rederiforbundet.
– Det er klart det er bedre å
hugge opp ved kai, eller enda
bedre ved tørrdokk. Men hvis
man hadde forbudt beaching,
ville det ikke vært mulig å få vedtatt konvensjonen. Da ville India,
Bangladesh og Pakistan ikke
ønsket å slutte seg til teksten. Så
vi har måttet spørre oss hva som
er godt nok nå i utviklingsfasen.
Det handler om å starte med en
prosess, sier Sletner.
Etter initiativ fra Rederiforbundet og Miljøverndepartementet, støtter Norad et prosjekt
i Bangladesh for å heve standarden ved opphuggingen. Sletner

sier at hvis rederier vurderer å
selge skip til opphugging i Bangladesh, bør de gå til verksteder
som blir tilknyttet det norske
bistandsprosjektet. Alternativt
anbefaler de sine medlemmer å
gå til Kina.
– Vårt råd er at Kina er gjennomgående veldig bra. De beste
verkstedene i Alang i India har
også en akseptabel standard, og
har kommet langt i utviklingen
mot konvensjonens krav, mens
Bangladesh henger veldig langt
etter, sier Sletner.
Uenig

Også organisasjonen NGO Platform on Shipbreaking har deltatt
i prosessen med ny konvensjon i
flere år, men er svært kritiske til
teksten som ble vedtatt.
– Vi mener at konvensjonen
er et stort tilbakeskritt. Den
direkte undergraver prinsippene til Basel-konvensjonen om
eksport av avfall til Sør. Den er
dessuten så svak at den ikke vil
ha noen som helst innvirkning

på dagens praksis, sier Ingvild
Jenssen.
Bangladeshiske myndigheter
og rettssystem har flere ganger,
med Basel-konvensjonen i hånda,
nektet anløp for giftskip, og beordret stans av miljøfarlige verft.
Hun spår at dette Basel-arbeidet
som nå vil vannes ut, og at all
eksport som finner sted i dag, vil
fortsette selv etter at den nye konvensjonen trer i kraft. Land som
Ghana og Kenya har blant annet
støttet organisasjonens krav om å
stanse beaching av skip.
– IMO-konvensjonen har
ikke tatt avstand fra opphugging på tidevannsstrender, og
den har ikke satt opp noen kontrollmekanismer for tredjepartskontroll. Dessuten vil det være
flaggstaten – som Tuvalu eller
Mongolia – som står ansvarlig for
å håndheve konvensjonens krav
til rederne, altså ikke rederienes
egne hjemland. Norge, som har
forfattet konvensjonen, sniker
seg derfor unna mye av ansvaret. Tidevannsstrender vil aldri
kunne tjene som et egnet sted
for å kutte opp skip, sier hun.
– Det er trist at man ikke har
større ambisjoner om en konvensjon som kanskje først trer i kraft
om fem til åtte år, sier Jenssen.
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Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

01.

Framtiden i våre hender og Grønn
hverdag har gått sammen om en norsk
”Kjøttfri mandag”-kampanje. Hvis alle
nordmenn bytter ut ett kjøttmåltid med
et vegetarisk ett tilsvarer det klimagassutslippene til 360.000 biler.
Se kjottfrimandag.no for spennende tips
og vegetariske oppskrifter.

I godt grønt selskap
Kjente forskere, forfattere,
musikere, filosofer og skuespillere som er, eller mens de
levde, var vegetarianere.
* Anni-Frid Lyngstad
* Margreth Olin
* Anna Paquin
* Lev Nikolajevitsj Tolstoj
* Kurt Cobain
* Isaac Bashevis Singer
* Thomas Alva Edison
* Albert Einstein
* Henry David Thoreau
* Paul McCartney
* Clint Eastwood
* Natalie Portman
* Alanis Morisette
Kilde: Norsk vegetarforening
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Kjøttfri mandag

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)

Sterke grønne trender
Interessen er klart økende for et vegetarisk kosthold,
mener talsperson Pål W. Thorbjørnsen i Norsk
vegetarforening. Foreløpig er det trendy byungdom og
kvinner som er mest interessert.
tekst KNUT-ERIK HELLE

– Økt produktutvalg i butikkene, flere spesialiserte spisesteder og det et økende antall henvendelser til vegetarforeningen om kosthold
peker på mer interesse om vegetarianisme,
mener Pål W. Thorbjørnsen (35). Selv er han
født vegetarianer og har vært det i 25 år. Han
ser at mattrenden i Norge går mot et grønnere
kosthold.
– Selv Helsedirektoratet foreslår nå at
folk spiser rødt kjøtt bare to ganger i uka,

sier Thorbjørnsen. Han er også fornøyd med
at nettsiden til vegetarforeningen øker jevnt
i popularitet. Det er spesielt kvinnene som
dominerer blant foreningens rundt 600 medlemmer.
– Kvinnene er flinkest på kosthold. De
passer på hva de spiser og er mer opptatt av
kvalitet, hevder Thorbjørnsen.
Fokus på klimabelastningen ved kjøttpro-
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Grønn mat

I llustr asjon : I stockphoto.com

02.

02. Pål W. Thorbjørnsen

duksjon bidrar også til at interessen for et
vegetarisk kosthold øker.
– Det har vært en stor endring i hvordan
vegetarianere oppfattes i samfunnet. For
bare 15 år siden ble en betraktet som svært
eksentrisk. I dag nærmer vegetarianismen
seg massekulturen og er i ferd med å bli en
trend blant svært forskjellige samfunnsgrupper.
Likevel mener vegetarianeren at vi ligger
langt etter utviklingen i land som Sverige,
England og Nederland.
– I Norge er billig og lettvint det vesentlige i kostholdet for mange, mener Thorbjørnsen.
For dem som ønsker å bli mer vegetariske
i kostholdet anbefaler han å begynne med
de mange bra økologiske og vegetariske ferdigproduktene. Thorbjørnsens egen favoritt
er røde linser og grønnsaker i en gryterett.
– Det er veldig næringsrikt, billig, raskt
og enkelt å lage.

Linsegryte
Tilsett gjerne forskjellige grønnsaker etter
smak. Brokkoli, sukkererter, gulrot og/
eller blomkål passer godt. Server gjerne
med litt godt brød til.
250 gr. røde linser
1 liter kokende vann
1 stor løk, hakket
2 hvitløksfedd, finhakket
2 ts revet ingefærrot
2 ss. tomatpuré
grønnsaksbuljong
gurkemeie
basilikum
cayennepepper
karri og salt

Stek løk, hvitløk, og ingefær til de er myke.
Tilsett gurkemeie og tomatpuré. Hell over
5dl vann og en terning grønnsaksbuljong
(1ss pulver).
Kok opp under omrøring, senk varmen
og la gryta småkoke i 30 minutter. Tilsett krydder noen minutter før du fjerner
gryta fra varmen.
Fremdeles sulten?
Se www.vegetar.com for flere oppskrifter.

Se www.vegetar.com for mer informasjon
om et grønt og miljøvennlig kosthold.

Visste du at…
… det offentlige opplysingskontoret
for kjøtt og egg får 70 millioner i året
av staten for å få folk til å spise mer
kjøtt og egg, mens opplysningskontoret for frukt og grønt bare mottar
8.6 millioner kroner? Statens eget
Helsedirektorat råder folk til å spise
rødt kjøtt bare to ganger i uka og ha
et vegetabilsk basert kosthold.

Håndlaget Hud
og Hårprodukter
✔ norskprodusert
✔ økologisk

les mer på

www.urtekosmetikk.no
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Kvinnene bak våre klær

I Thailand:
Knut-Erik Helle (tekst og foto)

Den gode
fabrikk

Blodslit, utnytting og uholdbare arbeidsvilkår er historie for kvinnene ved Asias
mest arbeidervennlige tekstilfabrikk. Kvinnene driver sin egen fabrikk midt i
Bangkok. Drømmen deres er å lansere sin egen rettferdige kleskolleksjon.

Støtt en god fabrikk
k Ønsker du å støtte Solidaritetgruppen i Thailand? Hvis din arbeidsplass
trenger T-skjorter med logo eller
andre plagg tar fabrikken gjerne ordre
direkte. De kan levere produkter i
miljøvennlige økologiske materialer,
broderte logoer med mye mer. Alt
etter kundens ønsker. Ta kontakt på
engelsk med Andrews Little:
andrews.little@gmail.com
for mer informasjon.
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En sliten radio ved en av symaskinene forteller sitt om en tekstilfabrikk der trivselen og
arbeidsmiljøet til kvinnene settes
høyere enn strenge produksjonsmål og knallhard disiplin.
– På fabrikken vi arbeidet før
måtte vente på grønt lys for å
gå på do og ikke lov til å snakke
sammen. Det er mer avslappet
her, sier Bussaba Meechai (36)
med et fornøyd smil. Hun er tildelt arbeidet med markedsføring
for en periode. Alle arbeidsoppgaver og stillinger går på rundgang
blant arbeiderne ved fabrikken.
– Før hadde vi ikke noe ansvar.
Vi våknet opp om morgenen,
gikk på jobb og gikk hjem igjen.
Nå har vi plikter og ansvar. Her

har vi et helt annet samhold og
vi bryr oss om hverandre, forteller
Meechai.
Født ut av konflikt

Bussaba Meechai og 18 av de
kvinnene ved «Solidaritetskollektivet», som de kaller seg, arbeidet
tidligere ved fabrikken Bed and
Bath i Bangkok. Her produserte
de klær for kjente merkevarer som
Adidas, Nike, Embro og HarleyDavidson. For åtte år siden ble
livene deres snudd opp ned.
– Vi våknet opp om morgenen og fikk vite at fabrikken var
lagt ned uten noe forvarsel. 800
arbeidere var uten jobb, forteller
Meechai.
Etter masseoppsigelsene startet

en lang kamp for å få fabrikkeierne til å betale kompensasjonen
arbeiderne hadde krav på etter
thailandsk lov. Etter tre måneder
med demonstrasjoner vant arbeiderne fram overfor myndighetene
og fikk etterbetalt kompensasjon.
En gruppe arbeidere ønsket ikke
å finne jobb i en ny fabrikk med
de samme arbeidsvilkårene de
hadde tidligere. Dermed ble «tekstilarbeiderens drøm» realisert.
40 arbeidere gikk sammen og fikk
lån til å starte sin egen fabrikk.
Den arbeiderstyrte fabrikken
deres ble åpnet 27. februar 2003
og de merket klærne deres stolt
med merkevarenavnet «Dignity
returns».
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01.
01. Arbeidet med å sy klær kan være
monotont og belastende. For Solidaritetskollektivet er livskvaliteten til arbeiderne
viktigere enn inntjeningen.
02. Bussaba Meechai (36) viser fram
prøver på T-skjorter som er laget ved
fabrikken.
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Kvinnene bak våre klær

til å
iktig
følge
esten
gjort

ktivt
tt og
utener de
eidskker.
odell
kvintilinise at
ulig,

03.

04.

03. Solidaritetskollektivet er stolte av
sin egen merkevare: Dignity Returns.
04. Solidaritetskollektivet er ikke helt
som andre tekstilfabrikker. På veggen
henger bildet av arbeiderne som gikk
sammen og startet produksjonen ved
fabrikken.
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En hard begynnelse

Med etableringslån fra myndighetene og privatpersoner startet
arbeidet med å skaffe kunder og
å få driften til å gå rundt.
– Det var hardt i begynnelsen.
Vi hadde ingen erfaring, forklarer
Bussaba Meechai. De klarte likevel
å finne sin nisje i markedet ved å
produsere for internasjonale organisasjoner som stiller strenge krav
til hvordan klærne produseres og
fagforeninger i Thailand som
kjente konflikten kvinnene hadde
vært gjennom. Konkurransen om
kundene er fremdeles hard.
– Vi må kjempe for å få nok
ordre. Vi kan stort sett ikke konkurrere på pris fordi vi er for små
til å få gode innkjøpspriser på
råvarene, forteller Meechai.
–Siden vi startet har vi lært
mye, konstaterer hun. Kvinnene
må ha fått til mye også, for på
åtte år har de klart å tilbakebetale alle lånene fra da de startet
opp i 2003.

Alle bidrar til å drive fabrikken
og deler på alt fra produksjon og
innkjøp, til markedsføring og
regnskap. Det er ingen sjef ved
fabrikken, istedet hjelper alle
hverandre som best de kan. På
faste allmøter diskuteres utfordringer og månedene framover
planlegges i fellesskap.
– Først diskuterer vi i mindre
grupper på fem personer, deretter
tar vi diskusjonen i plenum. Det
er slik alle avgjørelser blir tatt her,
forklarer Bussaba Meechai.
– For å få dette til må vi legge
hjertene våre i arbeidet. Vi må
være dedikerte og ha tro på
hverandre og framtiden, utdyper hun.
Solidaritetskollektivet behandler alle likt på fabrikken og alle har
samme lønn uavhengig av oppgavene de har.
– Vi trives med å jobbe
sammen og er som en stor søskenflokk. Hvis noen har problemer løser vi dem sammen.

Den store drømmen

Å lansere sin egen kolleksjon
under eget merkevarenavn og
åpne egne butikker for klærne
deres er den store drømmen til
Solidaritetskollektivet. De har
allerede hatt designkonkurranser og arbeider med å få investorer til å tenne på ideen. En
moteriktig nettside er allerede
klar. Ifølge kvinnene ved fabrikken er nesten tre fjerdedeler av
arbeidet gjort for å nå målet.
Kvinnene arbeider også aktivt
for å støtte nærmiljøet sitt og
bidra til solidaritetsarbeid utenfor fabrikken. Spesielt støtter de
andre tekstilarbeidere i arbeidskonflikter ved andre fabrikker. Dessuten ønsker å være en
modell og et håp om bedre tider
for kvinner som undertrykkes i
tekstilindustrien i Sør. De ønsker
å vise at en annerledes verden er
mulig, også i tekstilindustrien.
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05.

05. Produktprøver i fasadevinduet til
Asias mest arbeidervennlige tekstilfabrikk.
06. Organisasjoner og fagforeninger som
stiller høye krav til hvordan arbeiderne
behandles er blant kundene til Solidaritetskollektivet.

06.
FOLKEVETT nr. 3 • 2010

Folkevett_3_10.indd 25

25

14.06.10 10.14

n
e
p
m
a
k
e
s
s
a
l
K
v
ø
Pr
r
e
k
u
e
r
t
i
S
ATI

GR

SMS
ABO FV
til 1960
Tilbudet er uforpliktende
og abonnementet
stopper automatisk

Se www.klassekampen.no

Folkevett_3_10.indd 26

14.06.10 10.14

Sommerkrim

Quo
Bono
Lofoten
Av Espen Holm

− Strand Fjordhotell,
god dag! Hallo? Ja. Fra Japan?
Avbestille! Ja vel … Greit.
− Hvem var det?
− Fjerde avbestillingen denne
uka. Fortsetter det slik, må vi
permittere personalet.
To timer senere.
− Rrrrrring!
− Strand god dag, De snakker
med Stine. Aus Deutschland?
Ja, hallo. Mannheim Reisen. Ja.
Nein. Nettopp. Bare hyggelig.
Auf wiederhören.

− Enda en?
− Pensjonister. 11 busser fra
juni til august. De kansellerer
Norge.
− Hva skjer?
− Vi får høre med booking.
To dager senere, den 2. mai,
stopper tollerne tre trailere
fulle av fersk fisk på grensen til
Frankrike. Førerne har kjørt i et
strekk fra oppdrettsanlegget på
Senja. Senere tikker en melding
inn til Lærum Fish Farm. Deres
største kunde i St. Petersburg vil

bare betale 9 kroner kiloen. En
eksportør i Trondheim får e−post
fra Nordsee AG i Tyskland. Fra
kontoret i Hamburg får de høre:
− Fjern varemerker, forpakning og tekst som viser hvor fisken stammer i fra.
− Hva skjer?
− Lag noe nøytralt, hva som
helst, bare varene ikke assosieres
med Norwegen.
− Hvorfor det?
− Bare gjør som vi sier!
Ved Hurtigrutas billettkon-

tor i Tromsø får salgssjefen lettere infarkt da han oppdager at
belegget er på lavmål, skipene
seiler halvfulle. Å selge inn ledige
plasser, selv med fete rabatter og
reklame, er for sent.
Hos Kystverket registrerer de
noe nytt: Utenlandske cruiseskip
unnviker Geirangerfjorden og
Oslo. De tøffer direkte til København, Stockholm og Helsinki.
Bobilene fra Kiel uteblir, salget av reinskinn og utskårne
skautroll når alle tiders bunnFOLKEVETT nr. 3 • 2010
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Sommerkrim
mål. Hoteller sender hjem personellet. Eksport av flaskevann,
lammelår og «Frische Fische aus
Norwegen» går på dunken.
Turistlandet Norway opplever
et omvendt klondike.
Wonderful Norway

Sola steiker gjennom de høye
vinduene. UV-strålene treffer Pål
Gade Greve Andersen i nakken,
der han sleper den korpulente
kroppen sin opp trappene til 6.
etasje i PBCs glasshus i Bjørvika.
Han tar en pause mellom to etasjer. Operahuset ligger som en
firkantet bløtkake på den andre
siden av veien, formiddagssolen glitrer i fjorden. Økokrims
mann svetter under armene,
han tørker issen og kjemper seg
videre.
Da han 10 minutter for sent
åpner døra til møterommet,
stirrer de, som om de skal til å
spørre: Å hva skal så du opptre
med? Faen heller! Han har ikke
bedt om å delta. De inviterte
ham. Eller rettere sagt, sjefen
beordret ham, selveste Pål Gade
Greve Andersen, til å ta saken.
Han dumper ned på kontorstolen og strekker seg etter
karaffelen.
− Godt, da kan vi begynne.
En fyr i dress, han minner om
en mormon, tar ordet. Kjenner
du Per Larsen? spør han. − Nei?
Greit. La meg presentere. Per
Larsen er PSTs mann på katastrofeberedskap. Larsen smiler
stramt, han er kledd i høyhalser og jeans, mannen gjemmer
pokerfjeset sitt bak nytrimmet
helskjegg. Neste er statssekretær Trond Strypet. Han jobber
i Olje− og Energidepartementet.
Sist, men ikke minst, Gunnhild
Våler. Hun er adm. dir. i Inkubasjon Norge. Utenriks- og
Næringsdepartementet kunne
ikke komme på så kort varsel.
− Det var da voldsomt! Økokrim tørker svetten i nakken.
− Selv jobber jeg som gransker
her i PraisBrothersConsulting.
Mitt navn er Ravn Haukås. Beklager dette med heisen.
− Hva gjelder det?
− Vi står foran en katastrofe
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av bibelske dimensjoner. PST
har forlangt at vi kobler inn
Økokrim.
− Attentat? Utpressing? Og
hvem er vi?
− Norge. Fedrelandet. Vis
ham boka, Gunnhild.
Fru Våler, like stram i maska
som i klærne, røsker ei stor bok
opp av veska og slenger den i
mahognien. – Her! Budskapet
fra helvete.
Blekka er en av disse glansede
kaffebordbøkene med skrytebilder av dype fjorder, smilende
reinsdyr, snødekkede fjell, osv.
Rene konfekten.
− Hva er problemet?
− Åpne!
De stirrer på ham. Hakene
henger.
Pål Gade Greve titter på omslaget. Den oransje appelsinen
synker i havet et sted i Lofoten.
Fjellene danner en taggete sort
kontrast til den lysende sola.
Vakkert.
Han blar om.
Kysten. Blå himmel.
Et hvitmalt fyr. Bakenfor troner en vindmøllepark mot horisonten. Nærbildet av fuglefjær
er klistret inn i det ene hjørnet.
En dau havørn eller noe sånt. På
motsatt side et fuglefjell. Runde?
Røst? Ikke så mye som en spurv
å se.
Under en tekst om trålere og
tomme hav.
Han blar om.
Knut Strypet trommer med
pennen i bordplata.
Gade Greve ser en fjord fotografert ifra luften. Geiranger?
Nærøy? Søl fra et skip skinner
blåaktig i vannflaten. Bakenfor
frukttrærne siger røyken fra skipene innover. Kraftledningene
strekker seg som våte skolisser
over fjorden.
Neste side.
Hardangervidda. Villrein traver forbi en mobilmast. Dyrene
stirrer utover tomme vann og
inntørkede elveleier. Demninger
og enda flere kraftledninger.
Han titter opp.
− Bla videre, befaler de.
Gade Greve skummer gjennom sidene. Et hogstfelt griner

mot ham. Hjulspor skjærer gjennom mosen. Sølevann. Skogen
er erstattet av industrigran, pistrete stammer på rekke og rad,
som lyktestolper.
Ny side.
”I Norge kan du oppleve uberørt natur, ville dyr og høre suset
av skogen. Norge er turistmålet
for deg som vil lade batteriene.»
På motsatt side bilde av en kraftstasjon og rørledninger langs en
dalside. En ulv ligger blodig og
forslått i snøen. Den rosa tungen dingler ut av munnviken.
En bjørnebinne henger etter
bakbena i et tre, ungene hennes
sitter i hvert sitt bur.
Han blar seg fram til Lofoten.
De gode gamle fiskeskøytene
som har preget vår oppfatning
av Nord−Norge gjennom hundrevis av år er erstattet av oljerigger, flammer mot nattehimmelen
og oljetankere. Der rorbuene en
gang lå, har Esso og Statoil bygget raffinerier.
− Menneskeheten har sivilisert seg selv, sier Økokrim.
Undervannsfotografier fra en
laksefabrikk viser vanskapt fisk.
Laksen flyter i sin egen avføring.
Som en kyllingfabrikk til sjøs.
Fisken snapper etter oksygen.
Dyra er fulle av lus, fisken ser
jævli’ ut.
Gade Greve lukker boka og
skyver den fra seg med et grin.
− Jasså. Er det sånn det ser ut?
− Boka er et ballespark mot
Norge, hveser Strypet.
− Næringslivet langs kysten river seg i håret, folk krever
erstatning, sier fru Våler.
− I Madrid nektet de den norske ambassadøren adgang til
en gourmetrestaurant, forteller
PST-Larsen.
− Og hva skal jeg bidra med?
spør Økokrim.
− Mercedes, Champagne og
Adidas. Vet du hva et varemerke
er verdt? spør damen retorisk. I
dagens konkurranse er varemerket alfa og omega. Folk kjøper
ikke en bil, de kjøper en Mercedes.
− Lofoten ™
− Nettopp.
− I folks hoder er Norge som
en uberørt blondine. Men med

denne boka! Det ser ut som om
noen har stukket hånda opp bak
i den vakre jomfruen og vrengt
henne ut. Vrangbildet viser en
nedslitt hore. Som en prostituert
nasjon med mer penger enn forstand. Pokker ta. Finn dem som
står bak, forlanger PST-Larsen.
− Gjerne det, men først opplys meg, hva skjedde?
Røkelaks og Gammel Løten

− Da Turist-O-rama i München
åpnet dørene for en måned
siden, stilte hotell og reiselivsbransjen mannsterke. Utenriksministeren serverte røkelaks
og lammelår. Full pakke med
kjendiskokk, Rybak og akevitt.
Inkubasjon Norge betalte. For
en gangs skyld hadde hotellene
greid å samle seg om en felles kampanje. UD trykte opp
Wonderful Norway i 10.000 eks og
ekspederte den til reisebyråer,
bussselskaper og turoperatører
verden rundt. Kom til oss! Halleluja.
− Sendte vi dem virkelig
det der? spør Gade Greve. Han
undertrykker et smil.
− Endelig har du skjønt det.
− Og nå får verden se oss som
vi er, sier oljemannen Strypet.
− Hvem leser gjennom posten? spør Greve og stryker seg
over dobbelthaken.
− Vi sjekket PDFer, printfiler
og manus. Kontrollleste frem og
tilbake, sier Inkubasjon Norge.
− Og?
− Da pallen ankom Turist-Orama, ga vi DHL adresselistene.
Innen dagen var omme, hadde
de ekspedert 7.500 bøker. Firmaet sender jorda rundt på 24
timer, sier hun
− Alle som besøkte standen
fikk boka stukket i hånden, legger Haukås til.
− Flott gave må jeg si.
− Ikke snakk!
− Når oppdaget dere flausen?
− Utpå dagen. Ministeren
klipper snora, kokken og teamet
hans serverer røkelaksen. Gjestene skyller ned med Gammel
Løten og kildevann fra Volda.
Turoperatører og agenter får ei
bok i handa. De takker og buk-
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ker før de strener videre. Noen
stopper opp. Åpner. De smiler. Vi
smiler tilbake. De ler. Hyggelig,
tenker vi. De blar om. Ler enda
mer. Smilene går over til bekymrede miner. Noen leverer tilbake
den vakuumpakkede laksen de
har fått. En annen kaster boka i
søpla. Det går opp for oss at noe
er galt. En japaner banner og
strener ut av paviljongen. Assistenten min trekker på skuldrene, går bort i bøtta og fisker
opp Wonderful Norway. Hun kikker i boka. Gisper.
Da skjønner jeg det.
Vi styrter inn på bakrommet. 2.500 bøker ligger klare. Vi
skummer gjennom de øverste.
Dau ulv og lakselik. Vi tar stikkprøver. Vindmøller og oljerigger
så langt øyet rekker. Hjertet stopper, jeg svimer av og kommer
ikke til meg selv før legen stikker
luktesaltet opp i nesa mi. 7.500
eksemplarer av den prostituerte
blondinen er ute. Jeg tror det er
en drøm.
Gunnhild Våler flakker med
blikket.
− Og nå vil vi finne de skyldige, sier Strypet.
− Dette er ingen vanlig sak,
sier PST Larsen. Uniformert
politi ønsker å ligge lavt. Derimot
regner vi med at Økokrim er høyt
på banen. Ravn Haukås, tidligere
advokatfirmaet RAHN, kjent fra
Monstertorskskandalen, backer
deg.
− Finn svina før de finner på
mer ugang, snerrer Gunnhild
Våler.
− Har dere noen anelse om
hvem det kan være? spør Haukås.
− Svenskene! sier fru Våler. De
lo så de grein da de så boka. Jeg
ville begynne med dem.
− Dette er jo ren statsterrorisme.
− Hvem ellers? Hallo? Jeg
spør. HVEM ELLERS!
Dama ser seg rundt. Hun har
gråten i halsen. − Kan noen svare
meg? Hvem ellers?
− Noen som hater oss.
− Hva? Hvem sa det?
− Utpressing, gjentar Haukås
og skygger for sola som fortsatt
steiker utenfor.

− OK. Svensker, utpressere,
hvem fanken …. Dere har carte
blanche. Saumfar åstedet. Bring
de suppehuene til rette. Korsfestelsen skal vi stå for, bjeffer
Larsen fra PST og reiser seg.
Sammen med oljemannen Strypet forlater de rommet. Gunnhild Inkubasjon Våler sitter
nedslått igjen. Haukås må taue
henne ut. Han bestiller den nyreparerte heisen og lirker damen
forsiktig inn mellom skyvedørene. Fra 6. etasje ser de henne
vakle over plassen utenfor Sentralbanestasjonen.
Wonderful Norway. Boka ligger
fortsatt på møtebordet. Norgesreklame på glanset papir. 10.000
eks. 4 farger. Stiv perm. 100 kroner pr. bok, minst. Pluss porto.
Prislapp 2 millioner.
For å skyte seg i foten.
FTP-serveren i Vilnius

Haukås, Gade Greve og Lasse
Myrvang, en IT-konsulent fra
Økokrim, flyr til Litauen. Sjefen
på trykkeriet i Vilnius tar dem
imot på P-plassen. − Vi driver
etter Printon-demand, sier han.
Skal du trykke en eller 10.000
av hva som helst, send fila med
e-post til vår FTP-server og du
får bøkene i retur. Raskere og
billigere blir det ikke.
− Hva skjedde med Wonderful
Norway?
− Vanlig prosedyre. Oppdragsgiveren sender oss en fil,
deretter prøvetrykk, rettelser,
fil tilbake til Inkubasjon Norge,
nye rettelser, nytt prøvetrykk,
minimale justeringer og ny fil
til endelig godkjenning. Deretter
tut og kjør. En lang arm slår ut i
retning trykkemaskinen.
− Kan vi få titte på datasystemet?
Fyren trekker på skuldrene.
− Gjerne for meg. Vi printa bare
fila de sendte fra Oslo.
Pål Gade Greve sender ITfyren sin inn mellom kabler og
datarack. Haukås stikker downtown for å handle ikonmalerier,
mens Gade Greve selv forhører
staben. De ansatte, 7 i alt, sitter
samlet på et kjøkken som tjener som møterom. De skjønner

ikke problemet. Gade Greve må
vise dem forskjellen på boka IN
bestilte og hva trykkeriet leverte.
Utryddet tareskog og hval med
harpun i buken. Alle holder på
å le seg i hjel, bortsett fra sjefen.
Han frykter for sjappa.
− Hvem har tilgang til FTPserveren?
Alle rekker hånda i været.
− Har uvedkommende romstert her inne?
Hoderisting.
− Var det ingen av dere som
leste korrektur?
− Dårlig tid, beklager sjefen.
Nordmennene måtte ha bøkene
pronto. Vi tok stikkprøver, sjekket teknisk kvalitet, men kom
aldri på tanken om å studere
bildene en gang til.
IT-Myrvang kommer tassende ut. Han har kopiert innholdet på harddisken. Økokrim
får lista over ansatte og drar med
Myrvang inn til politistasjonen i
Vilnius, der de kontrollerer trykkeriets økonomi og de ansattes
rulleblad.
− Nå, hva tror du?
− Jeg må gå igjennom filene,
sjekke avsender, tidspunkt, dato.
Er vi heldige, har noen etterlatt
fingeravtrykk. Og du?
Gade Greve ser ingen umiddelbare motiver hos et lite østeuropeisk firma. Hvorfor skulle
de knuse Norge som turistland?
− Med mindre de handlet i
oppdrag for noen. Er de utpressbare? spør IT-Myrvang.
Trioen overnatter i Vilnius,
går på byen om kvelden og reiser
hjem neste dag.
Hackere

Gade Greve er tilbake hos PCB.
Han ser langt ut av vinduet,
mens han forsøker å få blyanten til å stå rett opp og ned på
skrivebordet. Haukås serverer
kaffe. Taket på Operaen vrimler av folk. Noen soler seg på
luftmadrasser, andre vipper
med føttene i vannkanten. Ved
siden av en eksotisk blomst står
IT-mannen. Han har analysert
trykkeriets harddisk.
− Noen må ha snappet opp
filen som innholdt Wonderful

Norway og endret den. Spørsmålet er når? Og hvordan?
− Hvem er disse noen? sier
Haukås.
− Hadde de kryptert boka,
ville dette ikke ha skjedd.
− Kryptert?
− Ja. Når bedrifter sender
betalingsanvisninger til banken,
må de sikre at ingen tukler med
dataene. Fila krypteres, forklarer
IT-mannen.
− Denne var altså åpen, fri
tilgjengelig? Vil det si at noen
kunne lytte på linjen, stjele fila
når den for forbi, akkurat som
man napper et brev fra postbudet og endre innholdet før en
limer igjen konvolutten og sender den videre? sier Haukås.
− Noe i den duren, ja.
− Datahacking! Tenkte jeg
det ikke.
− Men hvem kan stå bak? spør
Gade Greve.
IT-mannen setter seg.
− Er ikke det opplagt? Haukås
ser seg rundt. − Ikke mange med
tid, kompetanse og … et motiv til
et så sjofelt angrep.
− Og det er?
− Miljøbevegelsen!
Gade Greve ser opp. Han har
vært inne på tanken selv. Han
trekker pusten og slipper den
langsomt ut mellom sammenbitte tenner. − Jasså. Miljøbevegelsen, sukker han.
− Vi må tenke motiv, sier
Haukås. − Quo Bono.
− Quo hvaforno’?
− Hvem tjener på saken!
− Så du mener miljøfolka
gjorde det.
− De har motivene.
− Hva med svenskene?
− Jo, men likevel. Skal du
gjøre noe sånt, holder det ikke
bare å være motivert, du må være
fly forbanna. Sint.
− Hevnmotiv?
− Noe i den gaten, ja.
Gade Greve grunner på synspunktene til Haukås.
− Du mener altså at miljøbevegelsen er fly forbannet?
− Ja, det burde den være. De
får jo ikke til noe som helst.
− Greit. Vi får lette på noen
steiner.
FOLKEVETT nr. 3 • 2010

Folkevett_3_10.indd 29

k

29

14.06.10 10.14

Sommerkrim
− Ja, men hvilke?
− Kan du hjelpe oss med en
oversikt? spør Gade Greve rettet mot Lasse Myrvang. Denne
nikker og noterer. Han er på vei
hjem for dagen. Herrene enes om
å fortsette neste dag. Til da skal
de få en oppstilling over potensielle urostiftere.
Pål Gade Greve Andersen vagger av sted til bussholdeplassen
bak den gamle Tollboden. Han
er langt på vei enig med Haukås.
Miljøfolka kan stå bak maltrakteringen av turist-Norges skrytebrosjyre. Hadde han vært 18 år
og en skogens mann, ville nok
flathogst og hyttebygging irritert ham til bristepunktet. At
Staten går inn for boring i Lofoten er greit nok for ham, han driter i miljøvern. Men han har ikke
problemer med å forstå raseriet
til de unge idealistene som blir
møtt av snørrhoven arroganse
fra små menn i dress. Egentlig et
under at Norge ikke har fostret
flere miljøaktivister, tenker han
og stiger på 83 bussen til Kolbotn. Haukås har sannsynligvis
rett, det er dem.
Likevel, han får ikke fred.
Bussen kjører Mosseveien sydover. Miljøfolka? Er ikke det litt
for opplagt? Eller har han forlest
seg på Agatha Christie og ser
innviklede mysterier på høylys
dag?
Før han legger seg, zapper
han rundt. Han havner på Sveriges Televisjon: «Sanningen
om Nårje.» Med et glis bringer
nyhetsoppleseren saken om Wonderful Norway. − At nordmenn
ikke er opptatt av miljø, visste vi.
Ute i Europa, der de ennå ikke
har miljø igjen å bevara, hegner
de om naturen. Nordmenn derimot, opptrer som fulle sjømenn
i en havnekneipe.
De viser bildene i boka.
− Den norske Miljøministeren ønsker ikke å kommentere
fotografiene.
SVT spør folk på gaten:
”Slag under beltestedet, kast
de skyldige til ulvene”
”Bildene er et forsøk på å
knuse sivilisasjonen, hvem vil vel
tilbake til steinalderen?”
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”Velstandsutviklingen fortsetter, pump olje. Vi gir ikke
etter.»
Gade Greve zapper videre.
CNN. TV2.
På BBC forteller de om nordmennenes janusansikt.
Frankfurter Allgemeine
sender en møkkagraver av en
journalist til Lofoten. I regjeringskvartalet ser en tegn til
panikk. Ikke på grunn av fotografiene, men fordi verden får
vite om dem. Ikke ulikt Abu
Ghraib.
Han skrur av.
POFF!
Finner han ikke løsningen, vil
mobben kaste seg over første og
beste syndebukk.
Psykologisk profil

Neste morgen ringer Gade Greve
en studievenn fra NHH. Hun
gadd ikke lenger løpe etter penger
og omskolerte seg til psykolog.
− Hei Trine, det er Pål her!
− Hallo du! Står til? Kommer
du for å ta bokettersyn!
− Ja, men ikke hos dere. Jeg
trenger hjelp.
− Vi vet knapt forskjell på
debet og kredit, hva kan jeg
bidra med?
− Jeg har fått en sak i fanget.
Den har flere mulige «bad guys»,
så mange at vi må fininnstille
siktet.
− En psykologisk profil?
− Noe sånt, ja.
− Hva gjelder det?
Han innvier henne i Wonderful
Norway sørgelige skjebne.
− Kort sagt, hvem er desperat
nok til å drite i eget reir.
− Når skal vi møtes?
Etterforskerne samles på ny
hos PCB. Regnet pisker mot
glassfasaden, de ser knapt nok
til Ekebergåsen. Gade Greve
presenter dem for Trine Grønn.
Psykolog Grønn. Haukås og
IT-Myrvang nikker ærbødig.
Sistnevnte har alt rigget opp projektoren og fyrt opp PC-en. Han
presser inn knappen på fjernkontrollen, et regneark viser seg
på veggen.
− Vi har et 20 talls organisasjoner med et mylder av lokallag.

Et sånt kan bestå av en enkelt
person eller mange hundre. De
organiserte miljøfolka utgjør et
sted mellom 100.000 og 150.000
mennesker. Her finner vi alt fra
småungene i Blekkulf, til professorer i WWF og forfattere i
Fremtiden i våre hender. Kjerringer, kommunister og klimaforkjempere i en herlig blanding.
Gade Greve klør seg bak øret.
Trine Grønn noterer på
blokka.
− Greenpeace har 2.8 millioner medlemmer i 41 land, forteller IT-konsulenten. − Bellona har
ikke medlemmer i det hele tatt.
Mens Fremtiden i våre hender
har rundt 22.000, i tillegg til en
kompromissløs studentgjeng på
Blindern. De teller 600. Naturvernforbundet har 18.000 medlemmer, Natur og Ungdom 7,
fordelt i 80 lokallag.
− Dette er nåla i høystaken.
− Verre. Vi vet ikke hvilken
høystakk vi skal lete i.
IT-Myrvang skrur av projektoren. Herrene ser mot Trine.
− Noen ide?
− Se etter dem som viser sivil
ulydighet, foreslår hun.
− Vel. Bellona har vært i klammeri med myndighetene før, hva
het han som russerne buret inn?
Eller Greenpeace. Under København havnet en av dem i kasjotten etter å ha sneket seg inn på
gallamiddagen. Stuntet var
planlagt, en bevisst handling,
sier Haukås.
− Alle miljøorganisasjonene
kommer i konflikt med myndighetene, sier Gade Greve.
− I Østerdalen løper unge
jenter foran jegerne for å advare
ulven. De risikerer å få en kule i
ryggen. Lenkegjengene må tåle
politikøller, det er særlig blant
medlemmene i Natur og Ungdom vi finner de ivrigste.
− Jeg vil ikke kalle Watson og
Green Warrior Kurt for ungdommer, sier Haukås. Ikke han Bellonasjefen heller.
− Alle miljøorganisasjonene
er en gjeng aktivister, men de
holder seg hårfint innenfor
loven. Med Wonderful Norway
har de trådt over en grense, kla-

ger Haukås.
− Det behøver jo ikke være
WWF eller FIVH som står bak.
Ikke Bellona eller Greenpeace
heller.
− Hvem da?
− Enkeltpersoner. Frustrerte
medlemmer som mener de ikke
oppnår noe som helst med plakatene sine.
− De trenger datautstyr og
kompetanse for å ødelegge
boka? Mitt stalltips er en organisasjon, sier Haukås. Eller en
utbrytergruppe.
− Miljøfolkene får penger av
staten. Dessuten medlemsinntekter og sponsorkroner. Knuser de ei rute, stanser støtten.
De kan pakke sammen. Dette
vet ledelsen. De holder kustus i
rekkene.
− Altså snakker vi om noen
som ikke er avhengig av statlig
støtte eller sponsorpenger.
− Og som tiltrekker seg rabiate aktivister.
− Med kunnskap og motiv.
− Hvem kan det være?
− Dere må tenke på en ting til,
sier Trine.
De ser opp.
− Sett at vi har med en varsler
å gjøre.
− Hva mener du?
− Whistle blower. En som melder om dobbeltmoral.
− Hva så?
− Folk som forteller at noe er
galt, pådrar seg vrede. I dette tilfellet, der Norge viser seg fra sin
verste side, kommer et helt folk
til å gå av hengslene. Som Ibsen
sier: Tar noen livsløgnen fra oss,
dør vi. Varsleren blir ikke bare
uglesett, men kjeppjaget til verdens ende. For varsleren har rørt
ved vårt selvbilde.
− Hva mener du?
− Nordmenn flest lider av
mindreverdighetskomplekser.
For å pumpe opp selvbildet,
skryter vi uhemmet av fjord og
fjell. Det første vi spør utenlandske gjester er: «Hva synes du om
Norge? Fint, ikke sant? Hva!» Vi
fisker etter komplimenter. Stakkaren slipper ikke unna før han
har lirt av seg frasene som booster selvbildet vårt.
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− Det har du jammen rett i.
− Det interessante er at pen
natur ikke er noe vi har gjort
oss fortjent til. Naturen lå her
da vi kom.
− Da blir spørsmålet: Hvem er
tøff nok til å pisse i brønnen? Er
det det du sier?
− Eller hvem er så naiv.
− Riktig. For tenk hvordan
det gikk med han selfangstinspektøren.
− Lindberg? Hva var det han
gjorde igjen?
− Han meldte ifra om nedslakting av selunger med hakapik. Lindberg, samt kone og
barn, ble mobbet ut av landet og
saksøkt. Selfangere og Staten
gjorde hva de kunne for å stoppe
kjeften hans. Et paradeeksempel
på hva som skjer med dem som
sier ifra.
− Hva har det med etterforskningen å gjøre?
− Enten er de skyldige
ekstremt naive, de skjønner ikke
at de utsetter seg for evig forbannelse.
− Eller?
− Så desperate at de blåser i
konsekvensene.
− Målet helliger middelet, de
tar straffen, konkluderer Gade
Greve.
− Ekstremister, altså, sier
Haukås.
− En ting til.
− Jeg lytter.
− Et fenomen, særlig blant
gutter, er å ikke sladre. Angivere
får pryl. I og for seg en god egenskap, men den kan gå for langt.
«Sladrehank skal selv ha bank»
er en del av guttenes operativsystem. Følgelig sier de ikke ifra når
forhold er kritikkverdige. Jenter
derimot …
− Lindberg var en mann!
− Unntaket, kanskje?
En mobiltelefon summer.
Haukås reiser seg. Han går bort
til vinduet. Regnet har gått over
til hagel. Det er i midten av mai
og været danser samba. Han setter seg.
Gade Greve ser opp.
− Per Larsen. Han og Strypet
forlanger et møte. De forventer
handling.

− De behøver et kjøttbein til
journalistene, sier Gade Greve.
Han takker Trine Grønn for
hjelpen, ryddet sakene og ber
Lasse Myrvang bli med. Sammen
med Haukås tar de taxi til PSTs
hovedkvarter i Nydalen.
− Nå gutter, kommet noen
vei? spør PST-Larsen.
− Vi har krise i eksportnæringen, reiselivsbransjen står på
knærne, legger Strypet til.
− Hva har dere til oss?
Gade Greve rister på hodet.
− Bare noen i miljøbevegelsen.
− Det kunne bestemora mi
også sagt, sier Strypet og ser på
Larsen.
− En husundersøkelse eller to
kan gjøre susen, foreslår Haukås.
− Nettopp, gutter! Ransakelser. Varetekt. Gjennomgang av
dokumenter, sier PST-Larsen.
− Hva mener Økokrim?
− Jo, ja. Men vi mangler bevis.
− Finn bevis, for søren! Det
kan da ikke være så vanskelig!
− Vi trenger denne husundersøkelsen, roper Strypet.
Ja, vi elsker dette landet

IT-mannen til Gade Greve viser
dem regnearket med alle miljøorganisasjonene. De høye
herrer lar seg ikke skremme av
medlemsmassen. − Vi får nøye
oss med nøkkelmedarbeiderne,
sier PST.
− Når bør vi slå til?
− I morgen har vi den 17. En
dårlig dag å sitte i forhør på.
− Vi venter til over Nasjonaldagen. Onsdag morgen den 18.
mai slår vi til for full musikk. I
mellomtiden ordner dere med
ransakelsesordrene og varetekstspapirer.
Gade Greve liker ikke opplegget, noe skurrer. IT-konsulenten
hans vrir seg i kontorstolen.
Strypet og Larsen smiler.
− 18. mai. Perfekt, sier Strypet.
Etter møtet, i drosjen ned til
byen, ber IT-Myrvang om lov til
å jobbe på 17. mai.
− På sporet av noe?
− Skal vi gå gjennom medlemslistene til Norges miljøbevegelse, kommer jobben til å ta
flere måneder. Og hvem får den

oppgaven?
Gade Greve ler.
− Hva foreslår du?
− La meg få koden til Inkubasjon Norges datarom. Det er noe
jeg må undersøke.
Dagen etter står en dresskledd Gade Greve langs fortauskanten og vinker med flagget.
Ungene hans marsjerer forbi
mens de synger «Norge i rødt og
hvit og blått trallalla.» Samtidig
sitter IT-Myrvang foran skjermen på INs datarom. Han sporer transaksjoner frem og tilbake
mellom Oslo og Vilnius.
Fila som gikk til trykkeriet
og endte i den famøse boka,
kom opprinelig fra Gunnhild
Vålers PC. Hun sendte den til
markedssjefen, som igjen mailet
den videre til grafisk avdeling for
ombrekking. Wonderful Norway
forlot INs dataavdeling fredag
4. april klokka 15.59. Det interessante er at den ankom FTPserveren i Vilnius først klokka
17.02.
Lasse Myrvang rynker på
nesa. Han setter over kaffe.
Samtidig står Gade Greve
på stadion sammen med festkledde foreldre og hører ordføreren holde tale om Norge, alle
kjempers fedreland. De synger
nasjonalsangen. Hjertene banker. Uten å kunne hjelpe for det,
tenker han på jobben og Trine
Grønns påstand om at varsleren
utsetter seg for fare.
Lofoten ™.
Brandbuilding av Norge.
På kontoret til IN oppdager
IT-konsulenten noe rart. Fila
som ble sendt fra Oslo er 2.45
MB mindre enn den som ankom
Vilnius. Han undersøker den
manipulerte bokfila en gang til.
Avsender og brukernavn er som
det skal være, men likevel. Han
sjekker IP-adressen. Ingen av PCene på kontorene til Inkubasjon
Norge har den adressen. Myrvang får mistanken bekreftet.
Fila på serveren i Vilnius stammer ikke fra INs maskiner. Den
har en IP-adresse som ligger utenfor huset. Men hvor? Kanskje hos
FIVH? Eller en privatadresse?
Han starter IP-Finder. Program-

met summer og går. Så har den
svaret. IP-adressen tilhører en PC
i et nettverk på en Internetcafe på
Oslo S.
Sola skinner gjennom bjerkeløvet. Flaggene vaier. Gade Greve
står med en iskrem i hånda, da
mobilen ringer. − Hei, der er
Lasse her.
− Noe nytt?
− Ikke ennå.
− Hva skjer?
− Du må skaffe meg adgang
til overvåkningskameraene på
Sentralbanestasjonen.
Razzia

18. mai. Statsadvokaten underskriver
ransakelsesordrene.
Listen over suspekte teller 12
organisasjoner. Økokrim og
politi rykker ut. Sirenene uler.
Utenfor de gamle industrilokalene i Fredensborgveien stanser
en varebil, ut stormer uniformerte vakter. De styrter opp
trappene i nummer 24. Ansatte
i FIVH er nettopp kommet på
jobb. Datamaskiner og arkiver
lempes ut og stables bak i kassebilen. Daglig leder protesterer.
Gule bånd trekkes rundt bygningen.
Samtidig i Kr. Augustsgate.
Det piper i gummi da politibilene omringer lokalene til WWF.
Kabler nappes ut, PC-ene kobles
ifra og bæres ned på gaten.
Redaktøren av medlemsbladet
og en frilanser, folk med kompetanse på billedmanipulasjon og
redigering, får anvist plass bak i
en hvit Volvo.
Operasjonen går i reprise
to timer senere. Denne gangen til Bellona, Greenpeace,
Klimanettverket, Bekymrede
vitenskapsmenn og Natur og
Ungdom. Oslo Sentrum ser ut
som om NATO gjennomfører
en terrorøvelse.
En og annen miljøvenn trekker et lettelsens sukk da de oppdager at det er datamaskiner de
leter etter og ikke noe … hva skal
vi si … mer biologisk. Før lunsj
sitter lederne for en samlet norsk
miljøbevegelse i varetekt med
brev og besøksforbud.
Klokken 15.00 slipper PST og
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Sommerkrim
Økokrim pressemeldingen. De
er nær gjennombruddet i Wonderful Norway saken. Nyhetshundene lukter blod. HVORDAN
KUNNE DE, skriver VG og viser
bilder av folk med jakka over
hodet på vei inn i politibilen.
Dagbladet nøyer seg med FORRÆDERE? Forhåndsdommen
er avsagt, medlemstelefonene i
miljøorganisasjonene går varme.
DETTE GÅR FOR LANGT!
Klokken 16.00 får Lasse
Myrvang beskjed om å samle et
team.
− Hva gjelder det?
− Finles innholdet på samtlige datamaskiner vi beslagla
under razziaen. Ordre fra høyeste hold, sier Gade Greve.
− Kan det være nødvendig,
sier Myrvang.
− Hvorfor spør du?
− Neeeei. Holder på å sjekke
ut noe …
Dagsnytt 18

Stemmen til Hans-Wilhelm
Steinfeld høres rusten ut, som
om han kommer rett fra 17. mai
feiring på Torgallmenningen.
Gunnhild Våler, Gade Greve og
PST-Larsen sitter skolerette og
stirrer inn i mikrofonene.
− Først til deg, herr Larsen.
Politiet har i reneste «Nacht und
NebelAktion» tauet inn landets
miljøbevegelse. Kan vi slutte at
saken står nær en oppklaring?
− Ja. Vi forventer endelig bevis
i løpet av kvelden. Deretter tilståelser.
− Ka slags bevis?
− Jeg kan ikke gå i detalj, det
skjønner du sikkert. Men det
dreier seg om navn på personer som ved flere anledninger
har vist voldelig atferd under
demonstrasjoner.
− Som for eksempel?
− Steinkasting i Göteborg og
København. Lenkegjenger. Narkotika. Trygdesvindel. I det hele
tatt, vi snakker om samfunnets
berme.
− Men ennå ingen beviser.
− Vi går nå igjennom datamaskinene til miljøorganisasjonene. Innen kvelden tenker jeg at
vi har det vi trenger.
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− Gunnhild Våler, hva har
denne saken betydd for Norge.
− Altså … dette handler om
mer enn en bok. Det handler om
landets merkevare. Om Flagget.
Det tar hundre år å bygge et varemerke, en dag å ødelegge det.
− Hva vil Inkubasjon Norge
gjøre?
− Hadde landet vært et produkt, måtte vi bytte navn og
logo. Vi kommer aldri til å vinne
tilbake vårt image.
− Pål Gade Greve Andersen.
Du er fra Økokrim og har vært
sentral i etterforskningen. Hva
gjør dere nå? Har dere den skyldige?
− Vi har arrestert de antatt
skyldige, men har ennå litt jobb
igjen.
− Folk som Hans Rasmusson og Arne Hermby virker
ikke akkurat som brønnpissere.
Sist jeg hadde herrene i studio,
etterlot de inntrykk av bunnsolid norsk troverdighet. Vi vet
at folk i Green-peace og Naturvernforbundet gjerne kjører
rundt i gummijoller og skriker
mot politi. Likevel. Hvor sikre er
dere?
− Sikre nok, avbryter PST
Larsen.
− Skaden mot Norge er uopprettelig, snufser fru Våler.
− Vel. Det var alt vi rakk.
Steinfeld takker for oppmøtet.
Gjestene forlater studio.
Dagsrevyen

Kjenningsmelodien dimmer ut.
Olsen retter på slipset og kremter: − Sensasjon i dag, da politiet
løs-lot topplederne i miljøbevegelsen. Vi har ikke lykkes å få
tak i PST, men Pål Gade Greve
Andersen fra Økokrim, hva
skjedde.
− Å finne gjerningsmannen fortonet seg håpløst, hvem
som helst med litt IT-kunnskap
kunne bytte ut fila som trykkeriet brukte.
− Dere famlet i blinde?
− Inntil vi innså at vi måtte
lete etter noen med motiv. Quo
bono, som vi sier.
− Og hvem tjener på å sverte
Norge?

− Sverte Norge? Interessant
betraktning, sier Gade Greve og
trekker pusten.
− Hvis det ikke er miljøbevegelsen, hvem er det da?
− Jeg tenkte feil under hele
etterforskningen. Trodde at
sinte miljøvernere ville blåse i
fløyta og gjøre verden oppmerksom på hva vi driver med her på
berget. En plausibel forklaring,
men den førte meg ut i intet.
− Fordi?
− Miljøbevegelsen er tjent
med at Norge er et glansbilde.
Fjord og fjell, ulv og bjørn. Så
lenge verden tror at vi spiller i
miljøelitens 1. divisjon, hindrer
det oss i å ødelegge for mye.
Men hvis vi alt har drept dyrene
og griset til strendene, da er det
ikke lenger noe igjen å bevare.
Hvem tjener på det?
− Ja, hvem tjener på det?
− Hvis vi ikke lenger trenger å
ta hensyn til sårbar natur og hvis
det ikke lenger er noen som bryr
seg om hva Norge gjør, hva da?
− Hva da?
− Når turistene, fisken og
utsikten er borte, da er det fritt
fram for Kraftselskapene, Statoil
og Big Money. Følger jeg Quo
Bono tankegangen, er det først
og fremst oljeindustrien som
tjener på å trikse med Wonderful
Norway .
− Saftig påstand, det der.
− Jeg sier ikke at det er Statoil
og Olje- og Energidepartementet. Jeg tror bare at det er dem
som tjener på å trykke og dele ut
en slik bok.
− Så dere skiftet fokus.
− Dessuten tjener Big Money
på å sverte miljøbevegelsen. Ved
å skape inntrykk av at miljøfolkene står bak, mister de pengestøtte og medlemmer. Hvem
tjener på en svak miljøbevegelse?
− Dere snudde steiner.
− Etter netter bak skjermene
fant IT-avdelingen vår opphavet
til den manipulerte bokfila. Den
ble sendt ifra Sidewalk Internetcafe bare noen minutter etter
at Inkubasjon Norge overførte
origi-naldokumentet. Den nye
fila la seg over den gamle. Vilnius visste ingen ting.

− Vet dere hvem som gjorde
det?
− På Sentralbanestasjonen
utenfor Sidewalk har politiet
overvåkningskameraer. Vi kan
vise bildene …
− Du er på radio. Hva så dere?
− På tidspunktet da fila ble
sendt, hadde kaféen kun en
gjest.
− Og det var?
− Aslak Strøm.
− Informasjonsrådgiver
Strøm? Fra kommunikasjonsbyrået Thirst Mouse?
− Aslak Strøm var statssekretær i Arbeiderpartiet, han er
Knut Strypets venn og våpendrager gjennom mange år. I sin
tid som ansatt i Olje og Energidepartementet uttalte Strøm at
oljeboring i Nord er det beste vi
kan gjøre for å utrydde fattigdom i Den tredje verden.
− Kun en uttalelse, ingen forbrytelse.
− Når vi i tillegg vet at Inkubasjon Norge bruker Thirst Mouse
og kan via den famøse datafila
koble Aslak Strøm direkte til
Wonderful Norway, er saken
klar.
− Er det en enkeltperson som
står bak, eller handlet han på
oppdrag?
− Gjenstår å se.

Espen Holm
Forfatter av kriminalromanen
«Syk pike», 2010
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Vinn 1000 kr for ditt miljøtips
Cultura Bank gjentar suksessen
fra i fjor og utfordrer deg til å
sende oss ditt beste gjenbrukseller miljøtips. Vi ser både etter
kreativ bruk av ressurser som ellers ville gått til spille og forslag
til hvordan man kan leve mer miljøvennlig.
Send oss noen ord og helst også
et bilde innen 15. august
til joe@cultura.no
Beste tips blir belønnet med
1.000 kroner.

Tlf: 22 99 51 99
www.culturabank.no

Bil fra Isandi
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Miljøvennlige og økologiske
Vaske- og rengjøringsmidler!
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Basert på naturlige ingredienser
Hud og allergivennlige
Uten syntetiske konserveringsmidler
Uten kjemiske farge –og duftstoffer
Utgjør ingen trussel for vannmiljøet
Ikke testet på dyr
100% biologisk nedbrytbare

En miljøvennlig og rettferdig
nettbutikk, butikk og distributør

Hettegenser / barn
I økologisk Fairtrade bomull
fra Little Green Radicals.
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litt for enhver
smak...

349,-

Ull - lue
Strikket i Nepal.

119,-

Topp
Økologisk Fairtrade
fra Gossypium.

229,-

Vi fører også: Hud og hårpleie, babypleie,
håndklær, handlenett, strålevern, solcelleladere m.m
Besøk vår miljøvennlige nettbutikk!

www.etgronnerehjem.no

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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Stifinner

tekst og foto Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Sild, sigar
og sykkelliv
Jeg gjetter på at hun er
omkring 85 år. Hun patter på en
lang, tykk sigar, lener hodet bakover og blåser røyk ut av munnen.
Vi holder begge til ute på dekket
til M/S «Margrete Læsø». Skipsskroget vibrerer og avsetter krusninger på overflaten til damens
brune drikke i et plastglass. Jeg
nyter sigarlukten der jeg sitter
og leser en bok om den danske
humoristen Storm P.
Sild, dill, egg, løk, kapers
og rugbrød. Det typisk danske
møtte mine venner og meg allerede i Fredrikshavn, mens vi ventet på fergen til Læsø. Vi spiste
sildeplatte med øl og snaps på
restauranten La Bagatelle i Havnegaden, tidlig på formiddagen.
Det danske sildebordet begeistrer
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mine smaksorganer i den grad at
jeg føler omsorg for rugåkerens
modning og sildestimens vandring. Storm P. sier: «Der er gode
tider og onde tider – men heldigvis er der også spisetider».
Jeg hører til dem som fyller
fergene fra Norge til Danmark.
Nasjonale grenser får mindre
og mindre betydning, sies det,
men jeg fryder meg stadig når jeg
krysser en grense, ikke minst den
danske.
Hva er det som trekker meg til
Jylland og «øerne”? Kan det være
det fremmede som skjuler seg
bak danskenes smil? Hvis landskapet vi lever i former våre sinn,
så skulle nordmenn og dansker
bli ganske ulike. Og det er vi vel?
Et fjelland skaper et annet lynne

enn et flatland. Fjellandets forfattere ser sola synke bak nuter
og tinder. Flatlandets forfattere,
som poeten Jens August Schade,
ser solen synke «bag en bajer i en
lille skovcafé».
Blide dansker? Odd Eidem
skriver ertende i en av sine flanerier: Når du til en norsk kvinne
som har vært lenge gift i Danmark priser danskenes humor,
høflighet og blidhet, skal du
legge merke til kvinnens minespill. «Hun blir forpint i blikket. Det eneste du skjønner, er
at hun ikke vil ut med en fryktelig hemmelighet». Så kjenner
vi kanskje ikke H. C. Andersens
landsmenn? Nei, neppe. I hvert
fall ikke vi turister.
Kan det være natur og land-

skap som trekker meg? Ja, den
og – det til tross for at Danmark
i sjelden grad er dyrket og drenert. Gule kornåkre med border
av røde valmuer. Små dammer
der svaner og sothøner padler
mellom sivene. Hvite steinkirker
med røde tak og vertshus som
nærmeste nabo. Og vinterens
pløyde marker: De uendelige
viddene med våt, svart, tung jord
som suger til seg det tynne lyset.
Ikke noe annet kulturlandskap
i Norden har gjort sterkere inntrykk på meg enn det danske i
desember.
Jeg trives på Læsø – den største øya i Kattegat. Rik på lys og
luft og lukter. Fra havnen tar vi
øyas gratisbuss til bostedet. Der
står sykler klare til oss. Vertska-
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“

Jeg hører hjemme i norsk villmark, men må litt motvillig innrømme at det også går an å like seg i et av verdens mest unaturlige
land, et land der bare havet kan kalles vilt.

pet serverer en treretters middag:
Fiskesuppe, fisketapas og smoothie med is.
Læsø har uvanlig flate, frodige,
fuglesyngende løvskoger. Jeg står
gjerne opp tidlig, når sykkelstyret
ennå trekker varme ut av hendene
mine, og tråkker alene nordover
Himmerigvej i sart morgensol.
Veien tar meg til sjø og sanddyner og patruljerende terner – til
et Kattegat med glimt i bølgene.
Tenk etter: Hvordan lyder det
når tannlegen din presser amalgam ned i et nyboret krater? Det
knirker omtrent sånn: «krierjiik».
Akkurat slik høres splitternens
fluktlyd ut. En sjelden fugleart i
Norge, vanlig på Læsø. Jeg morer
meg over lyden.
Linjalveier, kilometerlange

rette asfaltveier, oppmuntrer til
høy sykkelfart, oppmuntrer til å
leke Thor Hushovd. Salt vind mot
naken hud. Storm P. sier: «Modvind er en god ting – når man skal
den anden vej.”
Andpusten tar jeg igjen en
syklende kvinne. Med roterende
bein på hvert vårt sete utveksler
vi noen ord. – Hei, roper jeg. – Hei,
roper hun. – Her er det flott, roper
jeg. – Intet er flottere enn Besseggen, roper hun tilbake. – Et flatt
landskap har også sin sjarm, svarer jeg. Dansken gir seg ikke: – Jeg
har sett mye i verden, men aldri
noe så imponerende som Besseggen.
På fergen hjem fra Læsø leser
jeg i Jyllands-Posten om tilstanden for dansk natur: Den får

mindre og mindre plass dag for
dag. Den blir mer og mer ensformig. Den invaderes av nye
arter. EU kritiserer Danmark for
manglende oppfølging av unionens direktiver for beskyttelse av
natur.
Storkens skjebne illustrerer
naturtilstanden i dronningriket. For hundre år siden hekket
det om lag fire tusen hvit stork
i Danmark. Nå er fuglen, som
tidligere kom flygende med menneskebarn, nesten borte som
hekkefugl. Skylden har den massive tørrleggingen av våtmarker,
leveområder for fisk, frosk, store
insekter og små pattedyr – storkens favorittføde.
Jeg hører hjemme i norsk villmark, men må litt motvillig inn-

rømme at det også går an å like
seg i et av verdens mest unaturlige land, et land der bare havet
kan kalles vilt. Hva er bedre
enn en dansk piknik ved Kattegat, omgitt av bris, bølger og
blafrende fuglevinger? Storm
P. sier: «Når man rigtigt tænker
over livet – så drejer det sig om et
stykke med leverpostej».
På fergen hjem til et av verdens mest naturlige land leser
jeg brev Alexander Kielland skrev
til Bjørnstjerne Bjørnson. I ett av
dem, sendt fra København, står
det: «Ære være de danske forresten; men hvor jeg lengter hjem –
efter folk som banner og spytter.»
Vi passerer Drøbaksundet.
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Siste fra Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for global rettferdighet, økologisk balanse, og en løsning på verdens fattigdomsproblemer.

Europas togsinke

Vi må lære av britene

Frankrike er raskest med 227 km/t, viser en undersøkelse fra Framtiden i våre hender. Norge er på 20. plass på listen over landene med
raskeste direktetog – dårligst i Vest-Europa, og også bak land som
Russland, Ungarn og Polen. Med togbytter havner vi på 25. plass
med bare Tyrkia og Albania etter oss.

Dette vil øke klimagassutslippene dramatisk. Framtiden i våre hender
mener at regjeringen må lære av sine britiske kolleger og stoppe
utbyggingen. Den nye britiske regjeringen stoppet 12. mai 2010 den
varslede flyplassutvidelsen på Heathrow, i tillegg til nye rullebaner på
Gatwick og Stansted.

Norske tog er blant de tregeste i Europa med en
snittfart på 75 km/t.

Avinor planlegger å bygge ut Gardermoen slik at
kapasiteten kan dobles.

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020.
Da nytter det ikke å legge opp til en infrastruktur som motvirker muligheten for å nå
målene, mener Framtiden i våre hender.
(Foto: Ø yvind M arkussen / O slo L ufthavn AS)

– Togrevolusjonen i resten av Europa har ganske enkelt ikke kommet til Norge, konstaterer Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. (Foto: L illian Jonassen)

Lite fornybart

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er
nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare
energikilder utenom vannkraft.
Bare Tyrkia er dårligere. Den danske elektrisitetsproduksjonen utgjør
andelen ny fornybar energi 29 prosent. Den norske er på bare en
prosent. Til sammenligning har Finland 12, Tyskland 11 og Sverige 8
prosent.

Framtiden i våre hender arbeider for at EUs fornybardirektiv må implementeres raskt,
og omlegging fra fossil til fornybar energibruk må økes betydelig. (Foto: K nut-Erik H elle)
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Folkefest mot olje i Lofoten

Framtiden i våre hender inviterer til folkefest og
miljøfestival mot oljeboring i Kabelvåg fra 5. til 8.
august.
Sammen med alliansen «Sammen for en oljefri framtid i Lofoten,
Vesterålen og Senja». 7. august skal det være stormarkering i Kabelvåg mot oljelobbyens planer. Med musikk, debatter og kultur vil vi
vise at fremtiden i nord er fornybar. Hvis du ikke kan delta på hele
festivalen er det mulig å få med seg stormarkeringen 7. august. Det
går busser fra Oslo den 6. august, med retur søndag 8. august. Les
mer på framtiden.no

Det blir Folkefest og miljøfestival mot oljeboring i vakre Lofoten.
(Foto: E spen Seierstad)
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Ytring innenfra
Swix går for åpenhet

Etter press fra Framtiden i våre hender og Norges
Idrettsforbund, offentliggjør nå sportstøyselskapet
Swix sine leverandørlister.
– Dette er en seier for åpenheten og Swix er nå et forbilde på dette
området, sier Carin Leffler fagrådgiver i Framtiden i våre hender.
– Swix er det tredje selskapet som åpner sine lister for innsyn. De
andre to er fritidstøyprodusentene Stormberg og Helly Hansen. Det
vil på sikt kunne styrke arbeidernes rettigheter på fabrikkene som produserer for disse produsentene, sier Leffler.

Nytt på nett

På vår nettside www.framtiden.no kan du holde deg oppdatert
om hva vi arbeider med, kommentere våre siste utspill, diskutere i
forumet, se videosnutter, få nyttige miljøtips, delta i konkurranser og
mye mer.
Lotterivinnere
Steinar Paulsen og Hanne Berg er vinnerne i FIVHs landslotteri for
2009/2010.
Landsmøte 2010
Framtiden i våre henders landsmøte skal avholdes i Bergen 30. og 31.
oktober i år.
df
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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.
Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill, spørsmål,
eller vil du melde adresseforandring med
mer, ta kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G,
0177 Oslo

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Medisin mot
neste finanskrise
Den globale finanskrisen ble møtt med titalls milliarder
i økte offentlige investeringer og garantier til bankene i
Norge. Det ser ut til at Norge slipper unna massearbeidsledighet og nedgangstider i denne omgang. Men neste gang
vi opplever kraftig børsfall og økonomisk depresjon, bør
kanskje politikerne heller la seg inspirere av sine egne tiltak
mot klimakrisen? Her følger ti forslag til hvordan det kan
gjøres:
1. Sett av seks millioner kroner årlig og to entusiastiske prosjektledere til en holdningskampanje. Med et nytt nettsted,
www.næringsløftet.no flankert med tiltaket ”Lyden av et
næringsvennlig Norge” vil økonomien nok ta seg opp igjen.
2. Be bedriftene om å ta et utvidet samfunnsansvar ved å
anstrenge seg hardere for å få opp lønnsomheten. Be også
folk flest om å skape mer sysselsetting i hverdagen.
3. Gi først noen mindre avgiftslettelser for å minske krisen.
Hvis de virker, fjern dem, slik at statens inntekter ikke trues.
4. Be LO og NHO administrere en sertifiseringsordning kalt
Pengefyrtårn. Sertifikatet gis til bedrifter som har laget gode
handlingsplaner for å øke inntjeningen.
5. La Norges viktigste rolle være å utvikle ny teknologi som
kan gi arbeidsplasser en gang i framtiden. Størst vekt må
være på de næringene som skapte den økonomiske krisen.
6. Få med alle partiene unntatt Frp på et forlik. Dersom
ledigheten når 40 prosent, bør partiene klare å bli enige om
at den minst skal reduseres med fem prosent innen 2020.
7. Gjennomfør arbeidsmarkedstiltakene i land med lavere
lønnsnivå enn i Norge. Det vil være langt mer kostnadseffektivt enn å få nordmenn i jobb.
8. Ikke sett i verk noen tiltak for økt sysselsetting med
mindre du er hundre prosent sikker på at det ikke fins andre
tiltak som er billigere.
9. Etabler et langsiktig mål om full sysselsetting i 2050. Etter
forhandlinger med opposisjonen på Stortinget, fremskynd
målet til 2030.
10. Gjenta så ofte som mulig at ”Regjeringen har verdens
mest ambisiøse politikk for å motvirke krisen”.
Når disse tiltakene er på plass, vil sannsynligvis alle de
økonomiske indikatorene fortsette å peke nedover, massearbeidsledigheten vil gripe om seg, og bedrifter vil legges
ned i stadig høyere tempo. Trøsten er at befolkningen likevel
ikke tror på krisen, fordi regjeringen ikke gjør noe særlig for
å motvirke den. Da kan det jo ikke være så alvorlig.
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www.cox.no

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

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.

SPIRITUELLE

BØKER OG DVDER

Du kan gjøre en forskjell, vi trenger din støtte!
www. utviklingsfondet.no
ww

MAGASINET ILDSJELEN

Årsabonnement 295,- inklusiv en bok eller dvd.

www.ildsjelen.no
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Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo

Opplev sommeren fra
markedets mest kjøpte hybridbil.

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

,!7HA3D2-igfa e!:K;N

No plantar kvi

No plantar kvinna i verda eit
På kne liksom ein som bed
ligg ho blant restene etter dei m
som stormen har brote ned

På ny må ho prøve, om ein gan
får vekse seg stort i fred.

Ho åpnar molda og reier eit r
for røtene, ﬁne som hår,
så dei kan få feste og ﬁnne n
dit livsens straumar går.
Plante eit tre er å bygge ein v
fram gjennom mange år.

Toyota Prius
Fullhybrid. Banebrytende teknologi.
Prius er verdens mest kjøpte hybridbil. Hybrid Synergy Drive er den perfekte kombinasjonen
av en bensindrevet og en elektrisk motor. Prius akselererer raskt, er lettkjørt med gode
kjøreegenskaper og har klasseledende drivstoffeffektivitet og aerodynamikk.

Nå får du ekstra gunstig rente ved kjøp av ny Prius, kun
Gjelder frem til 15. august 2010

INDEX

2 0 10

2,95%

Da dirrar treet, og handa som he
og grunnen der det er fest
Kva er det? Skalet kring kjer
av mørker i djupet, som bres

Ho set dei utspilte hender mot m
som ville ho tvinge til ro
den trugande dirring. Å jord, ve
ver still, så mitt tre får gro!

Halldis Moren Vesaas

FRA “HALLDIS MOREN VESAAS. DIKT I SAMLING”, AS

Toyota er nr 1 i AutoIndex, nordens største eiertilfredshetsundersøkelse,
og det feirer vi med flere flotte tilbud, blant annet på Prius Executive.

*Veil pris lev Oslo inkl. frakt- lev og reg.omk kr 8 500,-. Prius fra kr 272 600,-. Forbruk blandet kjøring: fra 0,39 l/mil utslipp CO2 fra 89 g/km.
Avbildet modell er med ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

www.toyota.no
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