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Global matskandale
Kasting av mat i rike land har utviklet seg til det som med rette
kan karakteriseres som en internasjonal matskandale. Norge er
intet unntak. Ikke noe søppelberg har vokst raskere de siste årene
enn haugen av fullt ut spiselig mat som vrakes av private husholdninger, matkjeder og restauranter. De private husholdningene
står for 80 prosent av matkastingen her i landet.
Vraking og svinn av matvarer inngår i et stort globalt mønster. Mellom rike land varierer graden av matkastingen noe, men
eksperter på området mener at i snitt forsvinner en tredjedel av
maten medvirket både av produsent og forbruker. USA kommer
verst ut. Rundt halvparten av maten som er tilgjengelig kastes
av familier, butikker og restauranter og andre serveringssteder.
I fattige land er også matsvinn et betydelig problem, og i
omfang like omfattende som i den rike delen av verden. Men
årsaken er først og fremst elendige transportordninger, dårlige lagerforhold og mangelfulle koblinger mellom produsent ,
salgsledd og forbrukere. Kasting av mat fra private husholdninger
skjer i liten grad.

“

Å sørge for at maten som
produseres ikke forsvinner på
veien er et betydelig
klimatiltak.

Mengdene av mat som kastes i rike land og forsvinner i fattige
land er så enorm at en effektivisering gjennom bedre matvareutnyttelse ville hatt stor betydning for matvaresikkerhet.
Den ville også ha frigjort enorme mengder dyrkingsjord og
vann-ressurser. Landbruk og produksjon av mat er dessuten en
av hovedkildene til utslipp av klimagasser. Å sørge for at maten
som produseres ikke forsvinner på veien er derfor et betydelig
klimatiltak.
Globalt matsvinn har de siste få årene fra tid til annen blitt
diskutert i internasjonale fora. Blant annet har Storbritannia
vært en foregangsland for innenlandske gode tiltak gjennom
flere store offentlige kampanjer.
Men tiden er inne for å heise dette temaet høyt opp på den
globale politiske agendaen. I en verden hvor over 1 milliard mennesker lever på sultegrensen – og minst like mange har overflod
– bør mer rettferdig fordeling og sterk reduksjon av matsvinnet
– være et prioritert politisk mål.

www.hplus.no
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“

Kommentar

Men er det tingene i seg selv som er avgjørende? Er det
ikke selve opplevelsene som er det viktige, menneskene,
og det gode sosiale fellesskapet.

I llustr asjonsfoto: K nut -Erik H elle

Arne Storrønningen
Redaktør i Folkevett

Tidsmillionærene

Som man roper i skogen?

Ideen om redusert kjøpekraft – og mer fritid – er overmoden
for utprøving i det norske samfunnet.
En undersøkelse foretatt
på vegne av Framtiden i våre
hender, viser at et stort flertall
av befolkningen støtter forslaget
om mer tid framfor mer penger.
Mange politikere derimot, er
fortsatt døve for slike grunnleggende holdningsendringer i
befolkningen.
Mer enn 70 prosent av norske
kvinner og 60 prosent av norske
menn, oppgir at de heller ønsker
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mer fritid enn flere kroner i lommeboka. Det viser en undersøkelse foretatt av Infact på oppdrag
fra Framtiden i våre hender.
Metningspunkt

Med andre ord bekrefter undersøkelsen det som Fivh har hevdet
i lang tid; for de aller fleste husholdninger har den materielle
utviklingen trolig nådd et metningspunkt. Andre verdier teller

nå mer eller like mye som videre
materiell vekst.
Et interessant spørsmål er
hvorfor slike holdninger i så liten
grad gir seg utslag i folks hverdag. En annen fivh-undersøkelse
viste for eksempel at gjennomsnittstørrelsen på norske fritidsboliger har økt betydelig det siste
tiåret og nå er 106 kvadratmeter
. Også på andre områder har den
norske materielle veksten skudd

i været. Tall Framtiden i våre
hender har har innhentet viser at
siden 1990 har klesforbruket økt
med nesten 90 prosent, møbelkjøp og flyreiser er tredoblet, og
husholdningsavfallet per innbygger vokste med 83 prosent.
Til tross for dette er flertallet av oss klare i vår vurdering.
Kunne vi velge mellom mer penger og fritid, ville valget valgt på
mer tid.

Betyr det at folk svarer slik de
tror det er forventet av dem?
Altså med en større grad av idealisme enn det vi praktiserer i våre
daglige liv? Det kan være en del
av forklaringen, men det er mer
nærliggende å anta at mange på
egen hånd ikke makter å bryte
løs fra et mønster skapt gjennom
mer enn et århundre hvor materiell vekst er så selvfølgelig at det
knapt har vært gjenstand for realpolitisk diskusjon.
Det er ikke realistisk å forvente
av de fleste av oss at vi skal klare
en gjennomgripende omlegging
til en mer grønn og etisk hverdag helt på egen hånd. Derfor er
myndighetenes tilrettelegging en
aktiv stimuleringspolitikk helt
nødvendig.

Kjøpekraft og lykke

Det er en klar sammenheng mellom økt kjøpekraft og vekst i
opplevd lykke. Men de fleste blir
overrasket over hvor tidlig lykkekurven og kjøpekraftkurven
skiller lag. For de aller fleste i rike
land som Norge er videre vekst i
kjøpekraft for lengst helt uten
betydning for opplevelse av lykke.
BI-forskerne Guri Hjeltnes og
Per Espen Stoknes oppsummerer
den internasjonale lykkeforskningen i rapporten ”Framtidsbilder
2030” og peker på at materiell
utvikling ga utslag på lykkebarometeret inntil det nivået som rike
land nådde i 1950 og 1960-årene.
De siste femti årenes økonomisk
vekst har altså ikke gjort den rike
verdens befolkning lykkeligere.
Ikke bare det. De skriver
videre:
Det betyr at hele dagens politikk,
som er bygd på arven fra den industrielle epoken mellom 1800 og 1950
og som er innrettet mot at regjeringer
skal legge til rette for økt økonomisk
vekst og mer materiell velstand, er
forfeilet. Ingen vil vel for alvor mene
at det er i vår ”økonomiske egeninteresse” å forbruke stadig mer av jorden
for å skaffe oss flere ting og penger,
når dette samtidig verken gir oss mer
tilfredshet, eller det forskerne kaller
”objektiv lykke”?
Tredoblet forbruk

Nordmenns lykkekurve flatet
trolig ut en eller annen gang på
70-tallet. Vi har solid tallmateriale for med sikkerhet å slå fast
at det ikke har vært noen norsk
lykkevekst siden 1985.
Dersom økt kjøpekraft hadde
gjort oss lykkeligere, ville nordmenn nesten svevd over bakken
av glede. Fra slutten av 50-tallet
og fram til i dag er forbruket til
norske husholdninger nesten
tredoblet. I 1958 disponerte en
gjennomsnitts norsk hushold-

ning 114.600 kroner målt etter
dagens kroneverdi. I 2008 hadde
en norsk familie 343.000 kroner
årlig å rutte med.
Det unyttige

Lukk øynene og se for deg følgende bilde. Du befinner deg på
en liten sandstrand, et barn du
elsker plasker i vannet, lukten
av furu og gress blander seg med
duftene fra salt sjø og fjære. Den
milde middagsbrisen rusker deg
i håret. Tiden er langsom. Varm
sommervind føles som kjærtegn
mot naken hud.
I reklamen knyttes slike opplevelser gjerne til anskaffelse og
eierskap til ting. De aller fleste
av oss vet intuitivt at det ikke er
sånn.
Det aller meste av virkelig
verdi er gratis. Eller som Framtiden i våre henders nå avdøde talsmann Steinar Lem skrev i en av
bøkene sine:
«Nesten alt som betyr noe i
menneskelivet er unyttig… Det er
det unyttige som gir livet verdi.
Det overdimensjonerte økonomiske apparatet er strengt tatt
trivielt – det skal bare frambringe
det nødvendige økonomiske
grunnlaget så effektivt som
mulig, slik at vi vår tid og mulighet til å holde på med viktigere
ting. Den udisiplinerte barnslige
trangen til spontan glede vil være
en grunnkraft i framtidssamfunnet».
Hvilken rolle spiller produktene og anskaffelsene - eller eierskap til bestemte merkevarer,
og sesongens moteriktige klær i
våre beste minner og erindringer
eller for vår opplevelse av lykke i
det hele tatt? Kjøp og forbruk av
mat gir kortvarig og overfladisk
lykke, det viser all forskning på
området.
Jovisst kan man bli glad i en
ting som knyttes til familiefel-

leskap og avslapning, en båt, en
hytte, et verandabord, en favorittstol osv. Men er det tingene i
seg selv som er avgjørende? Er det
ikke selve opplevelsene som er det
viktige, menneskene, og det gode
sosiale fellesskapet.
Farfars spisebord

Hjemme på kjøkkenet har vi
et gammelt spisebord i hel eik.
Det oser av minner, tradisjon
og patina. Det er solid håndverk
og laget av min farfar for nesten
hundre år siden, den gang han var
ung og i gang med å etablere sin
egen familie. En venn av oss med
erfaring i trearbeid og restaurering av møbler har pietetsfullt
sørget for å gi det gamle familieklenodiet ny glans og nytt liv. Det
finnes naturligvis ikke noe kjøpebord eller møbel i verden som kan
erstatte det gamle bordet.
I en verden hvor mer enn 1 milliard mennesker lever i ekstrem
fattigdom er fortsatt materiell
vekst i de rike landene også et
gigantisk etisk og moralsk problem.
Et rikt land som Norge bør
politikerne og partene i arbeidslivet våge å ta et første skritt mot
et samfunn som legger til rette
for en ikke-materiell vekst .
Ideen om å bytte ut økt kjøpekraft med mer fritid er en spennende ide med flere store fordeler.
For det første blir vi i stand til å
bremse den ikke-bærekraftige
veksten. I bytte får vi som individer mer tid til disposisjon, og
aller viktigst en verden i retning
mot økologisk balanse. Dernest
blir vi som nasjon i stand til å ta
det første lille skrittet i retning et
postvekst-samfunn – hvor andre
verdier enn kroner skyves opp i
statushierarkiet.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Reddet fra
utryddelse
Da damanlegget i Kihansi ble bygget i Tanzania i 1999 betydde det slutten for den
lille gule Kihansi-padden (Nectophrynoides asperginis). Den ble utryddet i naturen sammen med det eneste levestedet den
hadde. Noen heldige dvergpadder ble imidlertid tatt vare på av dyrehagene i Bronx og
Toledo. Nylig fikk 100 dvergpadder komme
hjem til Tanzania og de vil etterhvert bli
utplassert i sitt naturlige habitat på bare
0.02 kvadratkilometer i Kihansivassdraget,
ifølge organisasjonen Wildlife Conservation
Society.

Norwatch

Tiltak mot konflikt-mineraler
USAs nye finanslov skal ramme handelen med koltan fra Øst-Kongo som er med på å opprettholde den
blodige konflikten i landet. Mineralet brukes i moderne elektronikk.
Leverandørkjeden til amerikanske selskaper som handler med koltan skal nå kartlegges. Ifølge Reuters må selskapene heretter rapportere til myndigheter om de kjøper fra Øst-Kongo eller et av nabolandene, og om hvilke tiltak de har innført for å unngå at mineralet kommer fra disse områdene.

Seiret mot Nike

Oppsagte fabrikkarbeidere i Honduras demonstrerte
i sommer for at sportsutstyrprodusenten Nike skulle
gjøre opp for seg.
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Finansdepartementet, miljødepartementet og skattemyndighetene i Kina har utarbeidet et
forslag om miljøskatt er utslipp
av klimagassen karbondioksid
og virksomheter som forurenser
vann skal skattlegges ekstra,
ifølge China Business News.
Kina har forpliktet seg til å
kutte mengden av karbon i forhold til sitt bruttonasjonalprodukt per innbygger med 40-45
prosent innen 2020.

Storsatsing på grønne prosjekter og
arbeidsplasser skal redde Hellas ut av
den bunnløse økonomiske krisen.

Forskere ved det Nasjonale
universitetet i Colombia har
oppdaget en ny art titiape i
Amazonas ved grensen til Peru
og Ecuador. Den nye primaten
er imidlertid kritisk truet på
grunn av rask avskoging i området den er funnet og bestanden
er på bare rundt 250 individer.
– Når verdens ledere møtes
senere i år på toppmøtet om
biomangfold i Japan må de forplikte seg til å opprette mange
flere beskyttete områder hvis
vi skal sikre at truede arter som
denne i Amazonas og andre steder i verden, mener José Vicente
Rodríguez ved det Nasjonale
universitetet i Colombia.

Norwatch

Tekstilarbeiderne i Bangladesh kjemper
for bedre lønn og arbeidsforhold.

Perus president har stanset en
ny lov som ville økt urfolkene
innflytelse. Lovforslaget som
ble foreslått i kongressen, ville
gi urfolkene mulighet til å legge
ned veto mot oljeleting på deres områder og var et tiltak for
å dempe de sosiale spenningene og sammenstøtene som har
fulgt oljeindustriens ekspansjon
inn i nye områder.
Myndighetene har vært en
pådriver for å åpne regnskogen
for oljeselskapene, og i 2008
måtte hele regjeringen gå av
etter en stor korrupsjonsskandale knyttet til oljesektoren.

(Foto: L ockheed M artin)

foto : reuters

Ny apeart oppdaget

Peru avviser urfolk

Norwatch

Oljefondsinvesteringer finansierer
atomvåpenprogram i Burma.

Burmas atomvåpenprogram
Oljefondets investeringer i
Total og Chevron er stadig mer
omstridt. De to oljeselskapenes
kontroversielle Yadana-prosjekt
i Burma har gjort det mulig
for militærjuntaen å starte et
ulovlig atomvåpenprogram.
Det avsløres i en ny rapport fra
EarthRights International (ERI).
Prosjektet skal ha gitt juntaen 5 milliarder dollar siden
1998. I tillegg til å fylle juntaens
utenlandske bankkonti, har inntektene ifølge ERI finansiert et
kostbart atomvåpenprogram og
utbygging av et landsdekkende
tunnelsystem og bunkere.

Norwatch

(Foto: R egnskogsfondet)

Mot miljøskatt i Kina

.

Tekstilarbeiderne har lammet produksjonen av klær i Bangladesh i
sommer. Etter flere fabrikksbranner, streiker og protester har
regjeringen foreslått å doble minstelønnen fra 150 til 260 kroner i
måneden. Men arbeiderne krever
en firedobling for å nærme seg
en lønn som det går an å leve av.
Kjente merker som Hennes&
Mauritz, Zara, Mark & Spencer
med flere får klær laget billig i
Bangladesh. Tekstilindustrien
utgjør 80 prosent av landets
eksport, bare jordbrukssektoren er større.

foto : lillian jonassen

Kinesiske myndigheter arbeider med å
innføre en tøff miljøskatt der forurenseren betaler.

Den nyoppdagede Caquetá Titi-apen
(Callicebus caquetensis) lever i små
kjernefamiliegrupper med en voksen
hann, en hunn og barn

Minstelønnen
fortsatt for lav

(Foto: Clean Clothes C ampaign)

Amerikanske forskere har kommet fram
til ti indikatorer på klimaforandringer
som er “unektelige”.

Hellas skal investere rundt 96
milliarder kroner på miljø og
fornybar energi de neste fem
årene for å redde økonomien
og øke sysselsettingen i landet,
ifølge landets miljøvernminister Tina Birbili. Bare 4 prosent
av elektrisitetsforskyningen i
sol- og vindrike Hellas kommer
fra sol- og vindenergi, og hele
60 prosent dekkes av forurensende kullkraftverk. Hellas har
forpliktet seg til å øke andelen
fornybar energi til 40 prosent
innen 2020.

(Foto: Cliff Wassmann / istock)

Kvåle
)
(I llustr asjon : Bjarne H enningfoto
: lillian
jonassen

Stigende temperaturer kan
dempe veksten til verdens
risavlinger hvis en ikke bruker
nye rissorter som tåler varme
bedre enn sortene som brukes
i dag, ifølge amerikanske
forskere som har studert 227
rismarker i seks asiatiske land.
Risen er blant verdens viktigste
matplanter. Mindre avlinger kan
true matsikkerheten i Asia og
føre til høyere priser og sult i
en region der befolkningen er i
sterk vekst.

Kriseland satser grønt

(Foto: A rne Storrønningen)

foto : reuters

(Foto: L aurie M acGregor)

Risveksten truet
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Protester fra blant andre amerikanske studentorganisasjoner har
presset Nike til å gjøre opp for seg etter masseoppsigelser i Honduras.

Unektelige
klimaforandringer

Økte temperaturer de siste 25 årene har
redusert veksttiden til risen med mellom
10-20 prosent flere steder i Asia.

(Foto: Just pay it/USAS)

Nå har sportsgiganten gitt etter og gått med på å opprette en hjelpefond på nesten 10 millioner kroner. Arbeiderne vil også få ett års
tilgang til helsetjenester, hjelp til etterutdanning og de vil dessuten bli
prioritert ved framtidige ansettelser ved fabrikker som produserer for
Nike i landet, ifølge en pressemelding fra arbeiderne og Nike.

Kihansi-padden er bare 2 cm lang og er foreløpig
utryddet i naturen.

Det er et “unektelig” faktum at
hvert tiår siden 1980-tallet har
vært varmere enn det foregående tiåret, ifølge en rapport
fra den statlige U.S. National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Forskerne
har funnet ti unektelige nøkkelindikatorer på globale klimaforandringer: Høyere temperatur
over land og hav, høyere varme
i havet, høyere temperatur i troposfæren, høyere luftfuktighet,
høyere overflatetemperatur i
havene, høyere havnivå, mindre
havis, mindre snødekke og
isbreer som trekker seg tilbake.

(Foto: R euters)

(Foto: Julie L arsen M aher / Wildlife Conservation S ociety)

Tema Høyhastighetstog i Norge

Urbefolkningen i Peru trues av oljeselskaper og myndigheter.
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Profilen Margaret Curole

Fiskeriaktivisten Margaret Curole har lagt seg ut med noen av de sterkeste
kreftene i det amerikanske samfunnet. Derfor har hun blitt kvinnen BP og
oljeindustrien i Mexicogulfen hater.
I Lofoten: Arne Storrønningen (tekst og foto)

Myggen i kjempens øye

“

Dette er den største natur- og
miljøkatastrofen som har rammet
planeten. Hvorfor skal vi tie?
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– BP spilte russisk rullett
i Mexico-gulfen. Nå forsøker de
desperat å dekke over det som
skjedde, mener den amerikansk
aktivsten. Folkevett traff henne
i Lofoten hvor hun deltok for å
advare mot norsk oljeboring.
Et halvt århundre med oljeutvinning utenfor Lofoten og
stor risiko for en katastrofe, eller
tusen nye år med ren natur og
fisk? Valget er ikke så vanskelig,
mener den amerikanske fiskeriaktivisten Margaret Curole.
Livet snudd på hodet

På torget i Kabelvåg byr den
nordnorske augustkvelden på
vindstille og tjue grader. I et
lokale like ved kåserer Jan Otto
Johansen om hvordan lage den
perfekte Bacalao.
Latterbølgene etter NRK-veteranens morsomme anekdoter og
mathistorier slår ut av de åpne
vinduene fra andre etasje. På
plassen utenfor sitter sommerkledde gjester rundt bordene og
småprater med kaldt i glasset.
Jeg er her for å intervjue den
amerikanske miljøaktivisten
Margaret Curole fra organisasjonen World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers.
Curole er i Lofoten for å medvirke under årets miljøfestival

og Folkefesten mot oljeboring.
Hennes historie om oljedramaet
som utspiller seg langs den amerikanske kysten av Mexicogulfen
er langt fra idyllisk. Den danner
et dramatisk bakteppe for den
norske debatten om oljeboring i
nord og står i sterk kontrast til
den sommerlige postkort-idyllen som møter dagens Lofotenturister.
Orkanen Katrina og den voldsomme oljekatastrofen i Mexicogulfen har snudd livet på hodet
for rekefiskeren Margaret Curole
og familien hennes.

– Oljekatastrofen i Mexicogulfen er den største
noensinne, både i USA og internasjonalt. Vi har fortsatt bare
sett begynnelsen, mener hun.
– Ingen er i stand til å overskue konsekvensene av det
enorme utslippet, forteller aktivisten med sterkt engasjement.
Ettervirkningene fra Exxon Valdez – den gigantiske utslippet i
prins Edward-sundet i Alaska
fra 1989 merkes enda. BP-utslippene i Mexico-gulfen er kanskje
opp mot 20 ganger større.
1 million familier berørt

En ny Erin Brockovich

I dag bruker den amerikanske
aktivisten mesteparten av tiden
sin i kampen mot BP og de store
oljegigantene.
Hun er slett ikke lei seg for
at mange sammenligner henne
med Erin Brockovich, den amerikanske miljøforkjemperen
som ble udødeliggjort av Julia
Roberts i en prisbelønnet spillefilm.
Margaret Curole og mannen
mistet båten sin da orkanen
Katrina herjet hjemtraktene
deres i Luoisiana i 2005. Oljelekkasjen fra BP-riggen DeepwaterHorizson forandret hverdagen
hennes nok en gang.

BP-katastrofen vil trolig prege
oss en hel generasjon framover.
Øko-systemene og livsgrunnlaget langs kysten av de fem
amerikanske delstatene som
er rammet vil være merket av
utslippene i flere tiår framover,
tror Curole.
Verken det amerikanske
samfunnet eller verden har erfaringer med en så stor utslippskatastrofe som dette. Minst 1
million amerikanske familier
berørt. Men det kan være flere.
– Lekkasjen er tettet?
– Ja – men nå begynner livet
etter katastrofen. For en hel
kystbefolkning betyr det tap av
levebrød, tap av natur, tap av

• Navn: Margaret Curole
• Yrke: Tidligere rekerfisker,
nå fiskeriaktivist og nordamerikansk koordinator
for World Forum of Fish
Harvesters and Fish Workers og styrerepresentant i
Commercial Fishermen of
America.
• Bosted: Louisiana, USA
• Sivilstatus: gift, 2 barn

k
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Profilen Margaret Curole

BPs dekkoperasjon

Hun føyer til: Det finnes to versjoner av katastrofen. Den redigerte og sensurerte som møter
de fleste av oss i nyhetsmediene,
og den virkelige som oljeindustrien og myndighetene forsøker
å skjule.
Etter at 11 arbeidere omkom
og oljeutblåsningen var et faktum har BP og andre selskaper
som er engasjert i Mexicogulfen
gjort alt de makter for å kontrollere og sensurere informasjonsstrømmen ut i samfunnet.
– Hvordan?
– De ønsker å skjule hvilken
kalkulert risiko selskapet aksepterte i jakt på maksimal fortjeneste. Det manglet ikke med
advarsler om at noe var grunnleggende galt – flere måneder før
lekkasjen.
BPs ledelse ignorerte dem alle.
De ansatte og andre eksperter
som varslet fikk munnkurv.
Russisk rullett

– Katastrofen behøvde ikke ha
skjedd?
– BP spilte russisk rullett i
Mexicogulfen, mener Margaret
Curole. Men hun mener det er feil
å bare belaste den internasjonale
oljegiganten for det som skjedde.
– Amerikanske myndigheter
og hele oljeindustrien har kjent
til de grunnleggende forholdene
rundt dypvannsboringen utenfor
den amerikanske kysten.
Det vært god kunnskap om at
teknologien bygger på prinsipper
som er 40 til 50 år gamle, det har
vært god kjennskap til hvilket
risikonivå som eksisterte. Alt
dette ble oversett med fullt over-
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legg, ifølge Curole.
Det nå BP og oljeindustrien
forsøker er å skjule sporene etter
både bakgrunnen for katastrofen
og de dramatiske ettervirkningene av den.
Store strandområder er
avsperret. Folkene som jobber
med oppryddingen for godt
betalt og beskjed om å holde
kjeft. Forskere blir kjøpt til taushet og informasjon av stor betydning blir holdt tilbake.
– Hva slags informasjon?
– For eksempel knyttet til
rensearbeidet. Vi vet at det blir
brukt store mengder kjemikalier for å dytte oljen lenger ned i

“

heller ikke slektskap med dagens
republikanske holdninger.
I likhet med en ny gruppe
amerikanske republikanere er
hun bevisst posisjonen som det
klassiske naturvernet har hatt i
amerikansk politikk. Hun nevner president Ted Roosvelt som et
eksempel på en konservativ politiker med et sterkt engasjement
for naturvern og bærekraftig forvaltning av natur-ressurser.
Hun er i utgangspunktet ikke
i mot oljeutvinning. Men mener
dypvannsboring med dagens
teknologi og kunnskap er en ren
risikosport.
Oljeutvinning vil alltid være

Hvorfor invitere oljeindustrien inn i
sårbare økologiske områder?

sjøen. Dette er kjemikalier som
er bannlyst i EU. Oljen som flyter inn til kysten er ofte en en
giftig grøt. Risikoen for skader
på mennesker, fisk, planter og
dyr, skyver oljeindustrien og BP
under teppet.
Konservativ hippie

– Noen sammenligner deg med Erin
Brockovich?
Margaret Curole smiler: –
Joda, det er hyggelig. Brockovich
er i likhet med meg uten jurdisk
fagutdanning. Jeg drømte også
om å bli advokat, men slå det fra
meg for mange år siden.
Selv karakteriserer Curole seg
som en konservativ hippie. Hun
føler seg definitivt ikke hjemme
på den tradisjonelle venstresiden
i amerikansk politikk, men føler

en bokstavelig talt skitten virksomhet. Hvorfor invitere oljeindustrien inn i sårbare økologiske
områder? Du fikser bilen i garasjen, ikke hjemme i kjøkken.
Sats på fisken og turistene

– Hvilket råd har du til norske myndigheter om en eventuell oljevinning
i Lofoten?
– Jeg mener det vil være et
stort feilgrep. Oljeressursene i
norsk farvann er på vei ned. Kanskje kan dere leve av olje og gass
en stund utover i dette århundre,
men tidshorisonten er uansett
veldig begrenset.
Fisken har vært her i tusenvis
av år og vil fortsatt være en fornybar og langvarig ressurs, dersom
den blir tatt vare på.
Lofoten kan kanskje få status som et verdensarv-område.

Verdien av at regionen forbindes
med rent hav, unik natur, store
forekomster av fisk og sjømat, er
nesten av uvurderlig betydning.
Rørt til tårer

– Hvorfor ødelegge dette for å
kortsiktig å skvise de siste dråpene olje. Jeg synes ikke valget er
vanskelig – det behøver ikke være
vanskelig for norske myndigheter heller, sier den amerikanske
aktivisten.
– Jeg ble rørt til tårer da jeg så
den flotte naturen her oppe.
Vi har mistet våre naturperler
på grunn av oljelekkasjen. Strendene hvor barna og barnebarna
mine lærte og svømme – lærte
å fiske, og fikk sine grunnleggende erfaringer med havet og
kyst-naturen, er borte – om ikke
for alltid – så i alle fall for resten
av min levetid, forteller Margaret
Curole og er nær ved å briste i gråt.
– Det som møter oss nå er tilgriset sjøfugl, avsperrede områder, sikkerhetsfolk, varselskilt osv.
Det er vanskelig å forstå hva
de lokale naturperlene og tilgangen til flott natur betyr før den
dagen det er borte.
– Er målet ditt å bidra til å knuse
BP?
– Det har ingen hensikt. Hvem
skal da gjøre opp? Hvem skal da
betale erstatning til fiskere og
familier som har fått lagt privatøkonomien i grus? Nei. Jeg vil
at de skal ta ansvar. Det ser jeg på
som en viktig del av oppgaven min.
Jeg kommer ikke til å holde
kjeft. Jeg vet det er mektige krefter i oljeindustrien og det amerikanske samfunnet som ønsker
taushet.
Dette er den største natur- og
miljøkatastrofen som har rammet planeten. Hvorfor skal vi tie?
I det minste må vi tåle at sannheten kommer på bordet, avslutter
den amerikanske aktivisten.

Ren
luft er
et felles
ansvar

- vi gjenvinner batterier

www.batteriretur.no

Nygren Design as

identitet, tap av livsstil. Det finnes ingen raske fluktveier ut av
katastrofen. Etterdønningene
vil rulle resten av min levetid,
tror miljøaktivisten.

(Foto: K nut Bry)

matberget

En tredjedel av maten som produseres og
selges i Norge og andre vestlige land havner i
søppelbøtta. Private husholdninger står for 80
prosent av matkastingen. Ingen avfallstyper
har vokst så kraftig som spiselig mat.
Politikere og forskere slår alarm om en global
matskandale.

Dyrking av mat som kastes legger beslag på enorme ressurser i form av vann,
dyrkingsjord og bidrar til utslipp av klimagasser, viser undersøkelser. Dette bildet av den
norske fotografen, Knut Bry er tatt ved Norsk Biogassubstrat AS, Tønsberg.
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01.Du og jeg, de vanlige forbrukerne
kaster aller mest mat.

Tekst Arne Storrønningen

(I llustr asjon : istockphoto)

02. Et kastet matberg ved bedriften
Norsk Biogassubstrat i Tønsberg.
(Foto: K nut Bry)

Ingen avfallshaug har vokst raskere i Norge de siste 10 årene
enn den med fullt ut spiselig mat.

Folk mellom
29 og 39 kaster
mest mat

T

allenes tale er
tydelige: I følge
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
er matavfall
den avfallstypen som har hatt den bratteste
vekstkurven. Både landbruket,
matvareindustrien, butikker
og restauranter og private husholdninger kaster, men du og
jeg, de vanlige forbrukerne kaster aller mest.
Mat for 10 milliarder i søpla

SSB-tall viser at norske familier
kaster omkring 8 ganger så mye
mat som butikkene. Private forbrukere står for omkring 80 prosent av den norske matkastingen.
I følge seniorforsker Ole
Jørgen Hansen ved Østfoldforskning, en av Norges fremste
eksperter på matsvinn, kaster
nordmenn samlet rundt 500.000
tonn mat i året til en verdi av 10
milliarder kroner. Trolig er dette
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et for lavt anslag, tror Hanssen.
I følge seniorforskeren i et
intervju i Aftenposten tidligere
i år er det folk mellom 29 og 39
år som oppgir at de er de verste
matkasterne. Brød, frukt og
grønnsaker står for den største
mengden av avfallet og utgått
dato er den vanligste årsaken til
at mat havner i søppelbøtta.
Globalt fenomen

Kasting av mat og matsvinn er
en gigantisk global utfordring og
har etter hvert fått økt oppmerksomhet av politikere, eksperter og
frivillige organisasjoner. Kanskje
overraskende for mange er matsvinnet i rike og fattige land
omtrent på samme nivå.
Den britiske organisasjonen Food Ethical Council som
Folkevett nylig besøkte understrekte at selv om mengden av
mat som tapes er nokså likt i
volum i begge typer land , er
årsakene helt forskjellige.

I rike land foregår mesteparten av matsvinnet i en overflodsituasjon ved at mat vrakes
og kastes. Det kan være av private husholdninger på grunn av
dårlig utnyttelse av maten og
mangelfull oversikt over holdbarhetsdato. En annen årsak er
ofte at produsentene kaster varer
de mener har kosmetiske mangler som feil form og størrelse.
I fattige land derimot, er årsaken ofte lite effektiv transport,
mangelfull temperering og dårlige forhold ved lagring, altså
brist rundt selve produksjonen.
At mat fra private husholdninger kastes i søppelkassa, er et
nesten ukjent fenomen.
USA versting

Mengden mat som vrakes i den
rike delen av verden varierer noe
fra land til land. Tristram Stuart, britisk historiker og forfatter
av flere bøker om internasjonalt
matsvinn oppgir i et intervju

01.

med en amerikansk radiostasjon
og i flere andre sammenhenger
at volum av det samlede matsvinnet i vestlige land varierer fra
en tredjedel til halvparten av den
totale mengden som produseres
og importeres.
Japan og Sør-Korea er blant
de landene hvor husholdninger
og matvareindustrien kommer
best ut, mens USA er det stedet
i verden hvor svinnet av mat
er størst. I følge den britiske
forfatteren forsvinner rundt
halvparten av de amerikanske
matressursene.
Den globale matskandalen

Tristram Stuart er i dag blant
de mest siterte debattantene og
ekspertene på matsvinn og matproduksjon. I boken «The bloodless revolution», tar han for seg
vegetarismens historie og framvekst fra 1700-tallet og fram til vår
tid. I sin siste bok «Waste – uncovering the Global Food Scandal»,

“

02.

10 prosent av de rike
landenes utslipp av
klimagasser, kommer fra
produksjon av mat som
blir kastet.

retter han søkelyset mot matsvinnets utslag på klima, matfordeling og beslag på dyrkingsjord,
transport og andre ressurser.
Stuart har i mange år selv
vært «freeganer», en som av eget
valg lever av den spiselige maten
som daglig kastes fra matkjeder
og butikker. Fenomenet startet
i den tidlige hippiebevegelen på
slutten av sekstitallet, men har
fått ny oppsving de siste årene,
ikke minst i Storbritannia, hvor
reglene for bruk og overtakelse
av spiselig, kastet mat, er mer
fleksible enn i Norge og de nordiske landene.
Sett i et internasjonalt perspektiv bidrar den enorme sløsingen med matressursene til
både sult og klimaproblemer i
stor skala, hevder den britiske
forfatteren og historikeren. Han
gir noen eksempler.
Det finnes omkring 1 milliard feilernærte mennesker i verden. De omkring 40 millioner

tonn mat som hvert år vrakes
av amerikanske husholdninger,
matbutikker, restauranter og
matutsalg, er tilstrekkelig til å
mette samtlige.
Vannet som medgår til å
dyrke og frambringe maten
som kastes globalt vil være nok
til å dekke det private behovet (
omkring 200 liter per person per
dag) til 9 milliarder mennesker,
antallet personer som er forventet å bebo kloden i 2050.
10 prosent av de rike landenes
utslipp av klimagasser, kommer
fra produksjon av mat som blir
kastet.
8.3 hektar land kreves til å
produsere kjøttet og meieriproduktene som kastes av britiske
og amerikanske familier, butikker og restauranter. Dette er sju
ganger arealet av Amazonasregnskog som går tapt i Brasil
hvert år, hovedsakelig på grunn
av kvegdrift og soyaproduksjon
til eksport som dyrefor.

24 – 35 prosent av samtlige
skolelunsjer havner i søppelbøtta.
Matvarekosmetikk

En annen sentral årsak til matsvinn i rike land er kravene til
form og farge, såkalt matvarekosmetikk, mener Trisram
Stuart. Et sted mellom 20 og 40
prosent av all frukt og grønnsaker i Storbritannia, kastes allerede før de når ut i butikkene,
hovedsakelig på grunn av de
stadig mer strenge kravene til
kosmetisk standard.
Innen de internasjonale fiskeriene er ikke situasjonen noe
bedre, ifølge briten. 2.3 millioner
tonn av fiskefangsten fra NordAtlanteren og Nordsjøen vrakes.
Det utgjør 40 til 60 prosent av
all fisk som fanges i disse sjøområdene. Årsaken til at fangst
kasseres kan være at det er feil
størrelse, art, eller av hensyn til
det europeiske kvotesystemet.
Den internasjonale matproduksjonen, karakterisert ved et
enormt svinn, er overmoden for
justering, hevder Stuart i bøker,
artikler, intervjuer og foredrag.
Å løse situasjonen med mat som
kastes eller blir borte underveis,
vil være en viktig hjelp til å løse
gigantiske utfordringer knyttet
til sult, feilernæring, klima og
ressursbruk, hevder forfatteren.
Kloden mangler ikke mat,
problemet er produksjon og

distribusjonsforhold i de fattige
landene, urettferdig fordeling og
meningsløs sløsing og kasting
i rike land, mener han. Ifølge
Stuart blir det daglig høstet og
produsert 4600 kilokalorier per
person i verden. Rundt 2000
kilokalorier blir nyttiggjort og
mer enn halvparten forsvinner
underveis.
I tillegg til matsvinnet, kommer den urettferdige fordelingen
av matressursene på kloden.
Befolkningene i USA og Europa
har nesten dobbelt så mye mat
enn det som kreves for en balansert og god ernæring. Dersom
menneskeføde som går til dyrefor inkluderes har europeerne
tre ganger mer mat enn fullgod
og anbefalt ernæring krever og
amerikanerne mer enn fire ganger behovet.
Stresser klima og ressurser

Dersom vi tar med belastningen
produksjon av kastet mat utgjør
for klima og ressurser, tegner
det seg et tydelig bilde av en global matskandale, konkluderer
Tristram Stuart. Det verste er
at det hele er totalt unødvendig.
Skal vi lete etter en viktig del
av årsaken til sult, feilernæring
og klimapåvirkning, finner vi
dessverre en stor del av svaret i
søppelbøttene til overflodsmette
innbyggere i rike land, mener
den britiske forfatteren.
FOLKEVETT nr. 4 • 2010
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03. Speltrestepai

Fakta

Bli venn med kjøleskapet

04. Langkokt høne

kE
 t eget brett, skuff eller

05. Tørt brød

boks til pålegg, alt ut- alt
inn, gir god oversikt

06. Arme riddere

kE
 gen hylle/område, i lett

synlig høyde, til rester og
varer med kort holdbarhet.
Det øker oversikten og reduserer mengden som blir liggende i en krok og gjemme
seg til det er uspiselig.
kE
 get område/skuff i fryser til

oppsamling av rester. MERK
dem tydelig!

03.

05.

04.

Lag smakfulle måltider
av matrestene
Matrester behøver ikke kastes, det finnes hundrevis av eksempler på oppskrifter på
delikat og velsmakende restemat. Matjournalist Marit Grinaker Wright fra bladet
Ren Mat presenterer noen av sine eksempler. Folkevetts faste, miljøengasjerte lesere
er neppe blant de som kaster mest mat, men kanskje kan det være noen tips å
hente allikevel. tekst Marit Grinaker Wright foto Eva Kylland

V

i som vokste opp på
60-tallet fikk det
daglig innprentet:
Mat skal spises, ikke
kastes. Våre foreldre
hadde matmangelen under krigen friskt i minne, og matbudsjettet tok fremdeles mer enn
en tredel av familieinntekta. I
dag bruker vi i Norge om lag en
tidel av familieinntekta på mat,
og hver eneste husholdning i
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Norge kaster gjennomsnittlig
mer enn 5 kg fullt spiselig mat
– hver måned. Ikke noe er mer
unødvendig enn det. Bli venn
med kjøleskapet og les noen av
tipsene her.
Rød saus
Noen slanter syltetøy kan til
sammen bli rødgrøt eller rød saus.
Bland sammen syltetøyrester,
saft og eventuelt litt vann, ca

3,5dl med ca 2 ts potetmel.
Røres sammen kaldt i en gryte,
varmes opp under omrøring.
Tas av når de første kokeboblene viser seg. Avkjøles i mugge.
Overmoden frukt er naturlig
søt. Skrell, del opp og frys, så
kan de bli en god dessert.
Bakte epler med ingefærfyll
(fritt etter Andreas Viestad)
1 eple pr person – stikk ut kjer-

nehuset fra toppen, helst uten å
gå helt gjennom. Fyll i hullet med
hakket, frisk ingefær og honning,
omtrent 1 ss av hvert pr eple, en
klatt smør på toppen.
Settes i smurt, ildfast form
eller porsjonsskåler og bakes i
ovn på 225 grader i 15-20 min,
eller til de er myke. Serveres
varme med en klatt Rørosrømme på toppen.
Med samlebokser i en egen

skuff i fryseren, blir det lett å ta
vare på – og bruke.
Speltrestepai
Bunn:
2 dl sammalt speltmel
2 dl sikta speltmel
½ ts salt
ca 1,2 dl kaldt vann
ca 0,8 dl olivenolje
Fyll:
grønnsakrester
3-4 egg
3-4 dl rømme, fløte, yoghurt,
kefir, (alene
eller i blanding)
krydder
osterester
Mel, vann, salt og olje røres fort
sammen. Deigen blir ganske
klissete. La den stå og hvile seg
i ett minutt. Da er den klar til å
kjevles ut og legges i paiform.
Prikkes godt med gaffel og
forstekes i 10-15 min ved 180
grader.
Imens forberedes fyllet:
Grønnsaker, for eksempel brokkolistilk, blomkålstilk, løk, purre,
sopp, kokte grønnsaksrester

06.

og andre rester som kan passe,
kuttes opp i ca 1 cm små biter
som freses i panne på middels
varme. Snu og vend på det. Det
kan gjerne dampe av en del
vann, så paien ikke blir for bløt.
Bland sammen 3-4 egg
og 3-4 dl rømme, kefir, fløte,
yoghurt naturell… hva du måtte
ha for hånden, litt salt, pepper,
krydder, for eksempel oregano,
merian, timian, salvie.
Når pai-skallet er forstekt,
helles litt av røra oppi, fordel
grønnsakene i og hell på resten
av røra. Ha revet/opphakket ost
fra resteboksen på toppen.
Stekes ved 180 grader i 3040 minutter til den er gyllen.
Langkokt høne
(i form eller leirgryte)
Utrangert høne og fjorårets
rotvekster – herlig søndagsmiddag som er ferdig når du kommer
fra tur.
Legg leirgryta med lokket i
vann i 10-15 minutter mens du
gjør klar grønnsakene.
Du kan bruke det du har av
løk og rotgrønnsaker, det meste
blir godt på denne måten, for
eksempel:

1 liten kålrot
1 løk 4 gulrøtter
4 små pastinakker
Selv om de har blitt litt for slappe til råkost, kan de fint brukes
her. 1 opptint høne deles opp,
skylles godt og legges i gryta
sammen med grønnsakene og
½ l vann, 2 ts salt drysses over,
6-8 korn hel hvit pepper og 1
laurbærblad.Sett i ovnen. Vil du
ha mat om 2 timer, setter du
ovnen på 180 grader. Skal den
stå hele dagen, holder det med
ca 75 grader.
Når du ser at kjøttet begynner å løsne fra beina, kan du
stikke med en spiss kniv eller ei
nål og sjekke at kjøttsafta som
kommer ut er klar og ikke rosa.
Et steketermometer er kjekt.
Har du ikke leirgryte, kan
høna fint tilberedes i en vanlig
form med lokk eller i gryte på
komfyren.
I gryte varmer du opp til
kokepunktet og skrur varmen
ned til det akkurat ikke koker.
Kjøtt bør ikke koke, da blir det
fort tørt og trevlete. Tar ca to
timer på denne måten også. Vil
du ha saus til, kan for eksempel

en sitronsaus eller karrisaus
passe bra.
Sitronsaus:
Smelt 2 ss smør, rør i 3 ss mel,
spe med kraft fra hønsegryta.
Rør godt. Smakes til med litt
nypresset sitronsaft. Eventuelt
kan du røre ut 1 eggeplomme i 3
ss fløte og jevne med til slutt. Da
må sausen ikke koke etterpå. Dill
eller persille kan has i til slutt.
Karrisaus:
Begynn som til sitronsaus, men
dropp sitronsaften og la i stedet
1-2 teskjeer karri surre sammen
Arme riddere
4 skiver tørt brød eller loff
1 egg
1 dl melk
2 ts sukker
½ ts kanel eller kardemomme
Visp sammen egg og sukker,
tilsett melk og kanel i en vid
form. Vend loffskivene i røra
og la dem ligge og trekke noen
minutter til de er gjennombløte.
Stekes gylne i smør i middels
varm panne. Serveres varme
med rød saus eller syltetøy.
FOLKEVETT nr. 4 • 2010
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08. Bob Griffiths (pastry chef) og en
av nøkkelpersonene bak restaurantkonseptet i London i sving på kjøkkenet. For
framtidens kunder blir det en selvfølge at
spisestedet er ett hundre prosent økologisk og bærekraftig og tilbyr ”rettferdige”
produkter. (Foto: A rne Storrønningen)

07. Acorn House er en ultragrønn og
moderne restaurant i London.
(Foto: Acorn House)

07.

En smak av framtid
«Det viktigste spisestedet som er åpnet i London de siste 200 årene», skrev ledende britiske matskribent fra prestisjetunge The Times etter å ha besøkt restauranten som tar
mål av seg å revolusjonere den internasjonale serveringsbransjen. tekst Arne Storrønningen

E

r du interessert i
økologisk mat, på
besøk i London og
har noen ettermiddags – eller kveldstimer til disposisjon, er det en
god ide å besøke Acorn House,
en av den britiske hovedstadens
nye ultra-grønne restauranter.
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I Swinton Road, i kort spaseravstand fra Kings Cross og
St. Pancras jernbanestasjon
– omkranset av tradisjonelle
hurtigmatrestauranter – ligger
Acorn House – restauranten
– som har blitt omtalt som et
av symbolene på økologisk og
bærekraftig innovasjon i den

internasjonale restaurantbransjen.
Bærekraftig nyskapning

”Det viktigste spisestedet som
er åpnet i London de siste 200
årene”, skrev den profilerte britiske matskribenten Giles Coren
fra prestisjeavisen The Times

etter å ha besøkt den beskjedne
bakgaterestauranten i forbindelse med åpningen for to år
tilbake.
En sterkere anbefaling er det
vanskelig å få, spesielt når mannen som deler ut komplimentene regnes blant de mest kresne
og innflytelsesrike matskriben-

tene på det britiske øyriket.
Fay Machier, ledende matog-vin-journalist i Evening
Standard, London og SørvestEnglands ledende kveldsavis,
er nesten like rause i sin ros til
Acorn House: All resturants
should emulate, alle restauranter burde etterligne”, er hennes
melding til den britiske restaurantbransjen.
Oppgjør med verstingstempel

Med denne omtalen som bakgrunn, og i tillegg en rosende
artikkel i Aftenposten om søster-restauranten Waterhouse,
var det naturligvis med en viss
forventning jeg oppsøkte Acorn
House i forbindelse med et besøk
i London nylig.

08.

Da jeg ankom sent på formiddagen var staben i full gang
med å klargjøre råvarer til kveldens serveringer. Bob Griffiths
(pastry chef) og en av nøkkelpersonene bak konseptet forklarer:
– Restaurantbransjen har til
nå vært en versting når det gjelder ressursbruk og utnyttelse av
mat og råvarer. Dette ønsket vi
å gjøre noe med da vi etablerte
Acorn House. Vi ønsket at alle
sidene av restaurantdriften
skulle være økologisk, rettferdig
og bærekraftig, forteller den britiske økomat-entusiasten.
Årstidsmeny

– For det første skal alle råvarer være økologiske, og i størst
mulig grad kortreist og lokalt

produsert. Mange av urtene og
en del av grønnsakene dyrker vi
i vår egen bakgårdshage.
Nesten alle ingredienser som
restauranten ikke produserer
selv, som fisk, kjøtt, frukt og
grønnsaker, kommer fra håndplukkede økologiske, lokale
produsenter. I mange tilfeller
holder produsentene til innenfor London t-bane-ring, forklarer Griffiths.
Mange lurer på om det er
mulig, men i London-regionen
og i omlandet til mange andre
europeiske storbyer, vokser det
fram lokale småskala matprodusenter, som legger vekt på at
varene skal være økologiske og
av høy kvalitet.
Det betyr nødvendigvis at

Fakta
Lær mer:

kD
 en suksessrike britiske

kampanjen ”Lovefoodhatewaste”, presenterer et stort
antall oppskrifter på restemat eller left-overs- på sine
nettsider http://lovefoodhatewast.com Les også britiske
toppkokkers knep og egne
oppskrifter på hvordan man
kan forvandle matrester som
normalt kastes til spennende
og velsmakende måltider.

k
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tema Maten som forsvinner
menyen er preget av årstidende
og at vi må ta hensyn til hvilke
råvarer som er tilgjengelige til en
hver tid. Kravet om lokale råvarer
gjør at kundene får en mer ekte
matopplevelse eller ellers, mener
øko-kokken.
Helhetlig grønt

Det nytter ikke å levere økologiske råvarer til Acorn House i
en varebil drevet av diesel eller
bensin. Restauranten krever av
leverandørene at forsyningene
til restauranten skal ankomme
med bærekraftig transport, for
eksempel elektrisk drevet kjøretøy. Det er en del av spisestedets
helhetlige grønne konsept.
– Da vi planla Acorn House
og søster-restauranten Waterhouse var grunnideen at alle sider
av virksomheten skulle være
bærekraftig og miljøvennlig i så
stor grad som mulig, ikke bare
mat og drikke, forteller Griffiths
videre.
Både Acorn House og Waterhouse benytter utelukkende
fornybar energi. Varmt vann produseres med solenergi, og Waterhouse som ligger rett ved Regents
Kanal, benytter vannbåren varme
med oppvarmet kanalvann i vegger og gulv. En avansert varmepumpe sørger også for luftkjøling
og oppvarming.
Matavfall komposteres på stedet, oppvaskmaskinene benytter
en ny teknologi for nedbryting
av bakterier og kan derfor kjøres
med lavere vanntemperatur enn
normalt. Dekketøy og bestikk
blir sterilt, men med mindre
energibruk enn i en tradisjonell
oppvaskmaskin, ifølge Griffiths.
Realisme, ikke idealisme

Grønn idealisme? Den britiske
øko-kokken ser det ikke slik.
Dette er slik vi nødvendigvis må
innrette oss i framtida, om vi
skal overleve på planeten, mener
Griffiths. Selv ønsker han å leve
så miljøvennlig som mulig, og
har innredet en lekter som privatbolig. Her er han blant annet
selvforsynt med elektrisitet og
har organisert hverdagen sin til
minste detalj for å begrense ressursbruken sin mest mulig.
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Mitt intervjuobjekt humrer beskjedent når jeg spør om
Acorn House og Waterhouse
representerer en ny måte å drive
restaurant på.
For sytti år siden plukket de
amerikanske brødrene Richard
og Maurice McDonald det klassiske restaurantkonseptet i biter.
Ut forsvant fagkokkene, de avanserte menyene, den lokale maten,
de hvite dukene, vaskbart og ekte
bestikk og kopper og kar.
Inn kom de ufaglærte kokkene, plastbestikket –drive-inkonseptet, en strengt begrenset
hamburger- og hurtigmatmeny,
ja en ny måte å spise på.
Griffiths liker tanken om å
være et korrektiv. En økologisk
bærekraftig restaurant hvor alle
sidene av virksomheten er nøye
gjennomtenkt og organisert
hører hjemme i et nytt århundre. Selv har han ikke noe i mot
å hjelpe til med å lufte ut lukt av
hurtigmat og industriell matvareproduksjon fra restaurantbransjen.

Industriell matproduksjon,
lav råvareutnyttelse og storskala matsvinn, blir trolig noe
som hører hjemme i en eksotisk
fortid, tror den bærekrafige kjøkkensjefen på Acornhouse.

09. Restauranten Acorn House benytter
bare fornybar energi til driften.
(Foto: Acorn House)

Mmmat til begjær

En liten tilføyelse til slutt. Middagen jeg spiste på Acorn House
senere på kvelden hører med
blant mine aller beste i den britiske hovedstaden.
Forrett basert på lokalt hjemmerøykt nordsjømakrell, til
hovedrett økologisk perlehøne
på en seng av søtpotetstuing. Til
drikke en prisbelønnet, klassisk
limonade av økologiske, sicilianske sitroner og vanilje fra
Madagaskar, med en langsom
og naturlig smak.
I likhet med britiske matkritikere henter jeg fram superlativene. Av seks oppnåelige
terningkast gir jeg sju. Bon apetit.

Samarbeid Folkevett –
Ren Mat
k Artiklene og reportasjene

om ”maten som forsvinner”, er laget som en del av
et samarbeidsprosjekt redaksjonen i tidsskriftet Ren
Mat og Folkevett. Prosjektet er finansiert med midler
fra Den Norske Fagpresses
Forening.

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?

Din grønne hverdag
Sidene er laget i samarbeid med Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no)

“

01. Å ha boksamlingen i hånda i stedet for i
bokhylla kan være svært miljø- og klimavennlig.
02. Amazon har rundt 45 prosent av markedet
med sitt Kindle lesebrett. Elektronikkgiganten
Sony har rundt 30 prosent.

kR
 undt 1.8 millioner bøker på en-

gelsk og andre språk kan lastes ned
helt gratis til bruk på de fleste typer
lesebrett, mobiltelefoner og datamaskiner. Sjekk Prosjektet Gutenberg
(www.gutenberg.org) og Google
bøker (www.books.google.no).

produsere 370 millioner Harry Potterbøker. Det tilsvarer 5.8 millioner trær
og det må 20 trær til for å produsere
ett tonn bokpapir.
k1
 25 millioner trær må til for å dekke

det årlige papirforbruket til bøker og
aviser i USA.
k  Hvis trenden i salget av lesebrett og

e-bøker fortsetter vil besparelsen i
utslipp av CO2 nå 5.3 milliarder kg i
2012.
kE
 n leser rundt 20 prosent saktere på

en vanlig flatskjerm sammenlignet
med på papir. Med de nye skjermene
som brukes på de fleste lesebrettene
er forskjellen er langt mindre.
kS
 elv om en i dag kan lage papir med

en betydelig andel resirkulert fiber,
må det likevel blandes inn fersk
tremasse i de fleste miljømerkede
papirtypene. Gjentatt resirkulering
bryter ned fiberne i tremassen.
kH
 ogst av naturskog er den største

enkelttrusselen mot biomangfoldet
på planten. Spesielt boreal naturskog
frigjør store mengder CO2 ved hogst.
Planteskog klarer ikke å holde på det
samme biomangfoldet som en naturlig skog.
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kD
 et er brukt 290.000 tonn papir for å

01.

Bli en grønnere
bokelsker
En papirbok har et utslipp på mellom to og fire kilogram CO2, papirforbruket truer titusenvis av arter over hele planeten og
kjemikaliebruken er enorm. Er e-bøker bokelskerens miljøredning?
Av Knut-Erik Helle

Det papirløse samfunnet har latt vente på
seg til tross for tiår med spådommer som
har strandet brutalt gang på gang. I sommer
solgte imidlertid den internasjonale nettbokhandelen Amazon nesten dobbelt så mange
e-bøker som innbundne papirbøker. Den nye
lesevennlige e-blekk-teknologien som brukes
i skjermene på lesebrettene har overbevist
millioner av bokelskere.
Produsentene av lesebrett har vært svært
forsiktige med å bruke miljø som salgsargument. Flere miljøanalyser av lesebrettene tyder

imidlertid på at gevinsten for klimaet og biomangfoldet i verdens skoger er stor og kan
bli enorm. Produksjon, transport og bruk av
Amazon sitt lesebrett Kindle gir et utslipp på
168 kilo CO2 i løpet av brettets levetid. Hvis
lesebrettet erstatter tre papirbøker i måneden
over fire år er planeten spart for hele 1074 kg
utslipp av klimagassen karbondioksid. Hvis
en bruker et lesebrett som også er tilpasset
elektroniske utgaver av magasiner og aviser
kan gevinsten komme opp i hele 26098 kg,
ifølge en analyse utført av Cleantech Group.

For dem som leser mindre har en spart
inn utslippene som produksjonen og
bruken av lesebrettet Kindle medfører
etter 22 e-bøker.
Utvalget av e-bøker og aviser i elektronisk utgave på engelsk er veldig bra.
Utvalget på norsk er svært begrenset.
De største norske forlagene har utsatt
arbeidet med miljøvennlig elektronisk
distribusjon av bøker etter at regjeringen foreløpig ikke vil gi momsfritak på
e-bøker slik det er i dag for papirbøker.
Nettbokhandelen digitalbok.no har
noen få hundre norske titler tilgjengelig i PDF-format. Noen få mindre
norske forlag legger også elektroniske
bøker ut på nettbokhandelen Amazon.
com.
Til tross for åpenbare miljøfordeler
med å kvitte seg med papirboken er
det likevel noen grønne skjær i sjøen
for lesebrettene. E-avfall og mangelfull
resirkulering av elektroniske produkter er et alvorlig miljøproblem spesielt
i land i Sør. Flere av lesebrettprodusentene, inkludert Amazon, har lovet
å lage egne returprogrammer for sine
produkter. Fabrikkene som produserer
mye av forbrukselektronikken er også
kjent for å ha dårlige arbeidsforhold for
arbeiderne.
02.

Vegetarnytt på nett

I et vanlig hjem står varmtvannstanken
for rundt 13 prosent av strømforbruket. Å
isolere tank og tilgjengelige vannrør kan
redusere energiforbruket med mellom fire
og ni prosent. Å justere termostaten på
varmtvannsbeholderen til 65 grader celsius
vil også redusere både varmetapet og
energibruken. Fabrikken forhåndsinnstiller
tanken på mellom 75 og 80 grader celsius.

Norsk vegetarforening legger om nettsidene sine og kan friste med produktgaid,
vegetariske gjestebloggere, ny matoppskriftsbase og mer informasjon om et grønnere kosthold. Foreningens nye nettsider
kan besøkes på: www.veg-veg.no

Miljø og tobakk
Tobakksproduksjon i Uganda har utviklet
seg til en miljøkatastrofe i det fattige østafrikanske landet. Store deler av den naturlige
skogen i landet er hogget til ved for å tørke
råtobakken, noe som igjen fører til erosjon og uttørking av jorda. Disse områdene
blir uegnet til jordbruk. Tobakkdyrkerne i
Uganda har også begynt å hogge frukttrær
for å skaffe nok ved, og fruktproduksjonen
er truet, ifølge avisen The East African.

Din gamle mobil er gull verdt

En varmtvannsbereder uten tank som bare varmer opp
vannet som trengs til enhver tid kutter strømforbruket
ned til en tredjedel. (Foto: Noritz)

Bil: Klimavennlig kjøring

Har du din gamle mobil liggende ubrukt i
en skuff? Du kan spare miljøet og klimaet
for ødeleggende gruvevirksomhet hvis du
leverer den inn til resirkulering. Det er 60
verdifulle råmaterialer i en mobiltelefon,
blant annet de verdifulle metallene gull,
kobber, kobolt og palladium. Bare gullet
i de 1.3 milliarder mobiltelefonene som
ble solgt verden rundt i 2008 er verdt 7
milliarder kroner. E-avfall kan leveres på
kommunale avfallsstasjoner og i butikken
der elektronikken ble kjøpt.

Det er tusenvis av kroner å spare på en
klimavennlig kjørestil, og ikke minst sparer
du miljøet for kilo på kilo med unødvendige
utslipp.
foto: amazon

Visste du at…

Isoler varmtvannstanken

kT
 a det med ro: Unødvendig bremsing og

akselerasjon øker drivstofforbruket med
rundt 30 prosent.
kS
 ett ned farten: Å redusere farten fra 105
km/t til 88 km/t reduserer drivstofforbruket med 15 prosent.
kS
 jekk lufttrykket: Riktig lufttrykk i dekkene kan spare deg for rundt 3 prosent av
drivstofforbruket.
kH
 old jevn fart, i høyest mulig gir, og med
lavt turtall (2000 – 2500 omdreininger i
minuttet).
kU
 nngå køkjøring.

«Weee man» som er satt sammen av brukte mobiler
og annet elektronisk avfall i prosjektet Eden i England.
(Foto: R uth B ourne)
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Norwatch
tekst Erik Hagen
Norwatch

Nytt eldorado for norsk næringsliv:

Diktatorens
oljekyst
Når du fyller bensin på tanken i Norge, kan du være med å
støtte ett av Afrikas verste diktaturer. Norsk næringsliv er
tungt inne i tabu-landet Ekvatorial-Guinea.

Fakta:

Ekvatorial-Guinea
kA
 real: 28,050 km2
kB
 efolkning: 676.000
kP
 resident: Teodoro Obiang
kH
 ovedstad: Malabo
kB
 NP per innb: 36.600 dollar

(høyere enn Danmark og
Finland)
kB
 arnedødelighet: 206 per
1000 (fjerde høyest i verden)
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Norske selskaper er nære allierte
av Ekvatorial-Guineas diktator.
De hjelper ham å pumpe oljen
opp fra havbunnen, de kjøper
inn oljen til Norge, og de bygger
opp propagandamaskineriet som
holder ham ved makten.
Ekvatorial-Guinea, et lite land
på vestkysten av Afrika, er stedet
hvor opposisjonelle bures inne, og
77 prosent av befolkningen lever
i dyp fattigdom. Landet havner
i bunnsjiktet på internasjonale
levekårsundersøkelser. I kun fire
land i verden øker dødeligheten
blant småbarn, og EkvatorialGuinea er ett av dem.
Side om side med fattigdommen, viser statistikkene at
Ekvatorial-Guinea egentlig er
styrtrikt. Brutto nasjonalprodukt
per innbygger er blant verdens
høyeste – og overgår flere EUland. Men de voldsomme inntektene fra oljeindustrien kommer
ikke befolkningen til gode. De
havner i lommene på landets
utvalgte elite, og investeres i pre-

sidentens eiendommer i London,
Paris og på Malibu Beach.
Presidentsønnens shoppinggalskap er selve symbolet på elitens overflod. På kort tid kjøpte
han i Frankrike et knippe lynraske luksusbiler, hver av dem
med en verdi på opptil 8 millioner
kroner. Flere Bentleyer. En Lamborghini. To Bugattier. Til tross
for at hans offisielle inntekt i
hjemlandets skogsdepartement
er på 4000 dollar måneden, disponerer presidentsønnen sitt eget
private jetfly. I løpet av årene 2005
til 2007 kanaliserte partyløven 75
millioner dollar inn i USA, ifølge
organisasjonen Global Witness.
En rekke av presidentfamiliens
pengeoverføringer har foregått på
spektakulært gangster-vis gjennom deres bank i Washington,
Riggs Bank. Der har bankfunksjonærene i flere år vandret inn i
banklokalene med tunge kofferter i hendene, som de hadde fått
overlevert av Ekvatorial-Guineas
ambassadør. Enkelte ganger

kunne koffertene være pakket
til randen med uåpnete bunter
kontanter. Opptil 30 kilo med
hundredollarsedler, til en verdi av
20 millioner dollar, har blitt satt
inn om gangen. På det meste forvaltet den amerikanske banken
minst 700 millioner dollar og 60
forskjellige konti tilhørende presidenten, presidentkona og deres
allierte. Ekvatorial-Guinea var,
og er, blant de mest korrupte landene i verden.
Ingen vet hvilke banker som i
dag forvalter presidentfamiliens
pengebinge. Etter at det amerikanske senatet på midten av
2000-tallet avslørte Washingtonbankens koffertpraksis, forduftet
milliardformuen, og banken gikk
konkurs.
Norsk oljeeventyr

Norske selskaper har fra første
dag vært aktive i å utvikle oljefeltene utenfor landet, som på papiret har Afrikas raskest voksende
økonomi. I første skanse seilte

01.

armadaen av norske seismikkskip som kartla landets havbunn.
Deretter kom riggselskapene,
undervannsteknologibedriftene
og FPSO-skipene. De norske selskapene har jobbet for nøyaktig
de samme oljekonsernene som
navngis av det amerikanske senatet for å stikke penger i koffertene
til landets elite.
Foruten leverandørindustrien,
har oljeselskapet DNO 6 prosents
eierskap i en av offshoreblokkene,
hvor det statlige oljeselskapet er
operatør. Det er ikke aktivitet der
akkurat nå, men de boret i årene
2004-2006, og for øyeblikket venter DNO på grønt lys fra myndighetene til å begynne utvinning av
olje på blokken. Foruten DNO har
også det Oslo Børs-registrerte oljeselskapet PA Resources eierandeler
i to blokker utenfor kysten.

Det er lite informasjon om hvor
store inntekter landet egentlig får
fra all denne oljeproduksjonen.
Kritikere av regimet overvåkes og fengsles, eller skremmes i
eksil. Regjeringen vil ikke fortelle
hvor mye de mottar i skatter og
royalties, samtidig som oljeselskapene nekter å fortelle hvor mye de
betaler. Regjeringen har forsøkt å
pynte på sitt rykte ved å slutte seg
til en frivillig internasjonal ordning for åpenhet i oljesektoren,
Exctractive Industries Transparency
Initiative. Men landet ble i våres
nektet å være med, fordi de ikke
oppfyller selv de mest grunnleggende kriteriene for medlemskap. Aldri tidligere har EITI gitt
et mulig medlemsland en kald
skulder på denne måten.
Norwatch kan avsløre at det
er flere tette bånd mellom norsk

næringsliv og Ekvatorial-Guinea
som hittil ikke har vært omtalt i
norske medier.
Langt fra Tønsberg

Norge er en storprodusent av olje,
men likevel importerer vi i bøtter
og spann. Det er to raffinerier i
Norge: Statoils anlegg på Mongstad, og Essos raffineri på Slagentangen ved Tønsberg.
En hittil ukjent side ved den
norske forbindelsen til president
Obiangs regime, er nettopp oljeimporten hos Essos anlegg ved
Tønsberg.
Ved å gjennomgå import-tall
fra SSB, har Norwatch kommet
fram til at Ekvatorial-Guinea i
fjor var det tredje viktigste landet for eksport av råolje til Norge
– bare slått av Storbritannia og
Russland. Faktisk var Ekvatorial-

01. Kvinner fisker ved stranden i Ekvatorial-Guinea. Noe av oljen som pumpes
opp utenfor denne kysten, finner veien
til Norge. Inntektene går rett i lommene
på diktaturets utvalgte elite.
(Foto: I an Nichols/National Geogr aphic/
Getty I mages)
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Guinea den tredje viktigste handelspartner for Norge i Afrika i
fjor, da Norge importerte råolje
fra diktaturet til en svimlende
verdi av 1,2 milliarder kroner. Til
sammen har Norge kjøpt olje fra
Ekvatorial-Guinea for 2,3 milliarder fra 2005 til 2009.
Oljen stammer fra Zafirofeltet, som fikk fart i Obiangs
oljeøkonomi. Feltet opereres av
den amerikanske oljegiganten
ExxonMobil, et konsern som
det amerikanske senatet peker
ut som medansvarlig i å stikke
penger i lommene på presidentfamilien. Det var nettopp disse
anklagene mot ExxonMobil i
Ekvatorial-Guinea som førte til
at etisk bevisste investorer i flere
land, inkludert KLP i Norge,
svartelistet ExxonMobil fra sine
investeringsporteføljer.
ExxonMobil er morselskapet
til Esso Norge AS, og eier raffineriet på Slagentangen. Raffineriet
produserer hovedsakelig bensin til
Esso-stasjonene – samt fyringsolje.
Brorparten av det som eksporteres
til Norge, selges videre til andre
land etter at det er raffinert.
Esso Norge bekrefter overfor
Norwatch at de har tatt i mot lastene. Men de nekter å fortelle hvor
stor andel av de 1,2 milliardene
som har blitt betalt til Obiangregjeringen i skatter.
– Det er opplysninger som er
blant de kommersielle opplysningene som vi ikke ønsker å gå
ut med, sier Eirik Hauge i Esso
Norge til Norwatch.
– Vil du si det er problematisk å
unnlate å fortelle hvor mange millioner man har betalt et diktatur?
– Det er utenfor mitt mandat
å snakke om. ExxonMobil har
en supply-organisasjon som sørger for logistikk og forsyning av
råolje til raffineriene, og vi forholder oss til dem. Vi forholder oss
ikke til Ekvatorial-Guinea eller
andre land hvor råvarene kommer
fra, sier Hauge.
Guds høyrehånd – fra Bergen

President Obiang har ikke akkurat små tanker om seg selv. ”Landets Gud”, har han ydmykt kalt
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seg. For å bygge opp sin status i
hjemlandet har han et velsmurt
propagandamaskineri i ryggen.
Og her kommer vi til det siste
brikken i den norske støtten til
presidenten.
For hvem møtte opp for å
signere den 18 millioner euro
store kontrakten for å bygge opp
infrastrukturen til kanalen? Det
norske telekomselskapet Nera
Networks fra Bergen.
Kontrakten var en del av
moderniseringsløftet til statskanalen RTVGE. Med nye kjempeantenner rekker statskanalens
budskap om Obiangs storhet nå
ut til nesten hele befolkningen i
det lutfattige landet. Særlig har
det vært viktig for myndighetene
å få til en god TV-forbindelse mellom øya som hovedstaden ligger
på, og fastlandet, hvor flertallet
av befolkningen bor. De nye Neraantennene, som akkurat er blitt
reist, sørger for det.
Det er et nøye kontrollert budskap som vil spre seg over eteren,
for ingen i opposisjon slipper til
i radio- og TV-sendingene. Der
hylles Obiang opp i skyene. Bokstavelig talt.
– Han kan bestemme seg for
å drepe andre uten å bli stilt til
ansvar og uten å gå til helvete,
for han er Gud selv, har radioprogrammene hos RTVGE forkynt,
uten ironi, og i hyllest til statslederen.
Enehersker

I fjor sparket informasjonsministeren fire av journalistene i
RTVGE. De hadde vært ”ulydige”
og ”manglet entusiasme”, het det.
Ifølge organisasjonen Reportere
Uten Grenser, skal årsaken være
at de ikke dekket regjeringens
”meritter” tilstrekkelig. En annen
RTVGE-journalist ble i våres
pågrepet av politiet i tre dager
etter at han hadde gjort en radioreportasje om sju døde kropper
som var oppdaget på en offentlig
avfallsdynge. Til stadighet nektes
utenlandske journalister innreise
til landet, og ingen er kritiske til
regimet. Den eneste private kanalen er eid av presidentens sønn –

www.circus.no

Norwatch

02.

han med luksusbilene.
Det er med denne totale mediekontrollen at Obiang vinner
valgene med mellom 95 og 100
prosent av stemmene. Helt siden
1979, da han drepte sin presidentonkel i et statskupp, har Obiang
styrt ministaten med jernhånd.
– Obiang-familien styrer landet som om det var deres private
eiendom, og oljepengene brukes
til å befeste regimets stilling. Nå
blir oljepengene deres investert
i en storstilt informasjonskampanje for å styrke regjeringens
image, både internasjonalt og
innenlands, sier Rainer Henig,
som skriver doktorgrad om Ekvatorial-Guineas økonomiske historie ved Universitetet i Tromsø.
Han sier det er svært betenkelig at
et norsk selskap støtter opp under
et slikt apparat, og mener det er et
viktig verktøy for at Obiang kan
beholde makten i landet.
– Det er vanskelig for oss å
kommentere enkeltkontrakter.
Generelt tror vi kommunikasjonsteknologi og infrastruktur
fremmer demokrati og menneskerettigheter og gir grunnlag for
økonomisk vekst. Vi ser på dette
som et positivt tiltak for at land
skal komme ut av fattigdom, sier
Trygve Dahle i Nera til Norwatch.
– Kan sånn teknologi også misbrukes?
– Verken vi eller andre selskaper har dessverre garanti mot
at våre produkter misbrukes i
enkeltsituasjoner, sier Dahle.

02. Teodorin Obiang, landets presidentsønn, lever et liv i luksus. Mens
hans offisielle inntekt er på 4000
dollar, disponerer han en stor samling
luksusbiler, og skal nylig ha overført 75
millioner dollar til USA. Dette bildet er
tatt ved ett av hans mange palasser.
(Foto: Javier E spinosa /E l Mundo).

Grønt Punkt er for bedrifter
som tar samfunnsansvar
Som medlem i Grønt Punkt Norge tar du ansvar for at emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet
til beste for miljøet. Alle medlemmer har rett til å merke emballasjen med Grønt Punkt. Merket er
en kvittering på at det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av den brukte emballasjen.
Ring 22 12 15 00 eller se www.grontpunkt.no for informasjon om medlemskap.
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“
Foto: L illian Jonassen

Foto: E spen Seierstad

sorg og
sommerfugler

Uttakleiv, Lofoten.

Nylig utkom Gunn Hild Lems bok
”Sorg og sommerfugler” – om den
avdøde ektemannen Steinar Lems
kreftsykdom og død og om sorgreaksjonene og livet etterpå. Gunn Hild
Lem skriver sterkt og nært om et
krevende tema. Men i hele teksten
skinner kjærlighetshistorien i gjennom.
Boken handler om hvordan en
liten familie ble rammet av kreftsykdom, om to jenter på seks som mister
pappa, om møtet med helsevesenet
og alternativ medisin, om journalistene, om sorgen, om Mads, den nye
kjærresten, om folkesladder – og om
den vanskelige veien videre.
Med tillatelse fra forfatteren og
Aschehougs forlag bringer Folkevett
et utdrag fra boka:
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Det er synd på menneskene, sa Steinar.
– Mennesket burde vært
enten eller – enten sårbart eller
dødelig. At vi er begge deler, er
ikke til å bære.
At jeg måtte bære hans dødelighet, var i alle fall ikke til å
bære.
Jeg stusser alltid når jeg
hører om eller treffer mennesker som ikke har noe forhold til
sin egen dødelighet.
Som aldri reflekterer over
hvor tynn huden er, hvor skjør
balansen er og hvor uhyre
mange ting i kroppens maskineri som kan og som med tiden
vil gå galt med utslettelse til
følge. Døden er logisk. Det er
livet, bevisstheten om lyset og
blomstene og vår arrogante lille
katt som er ubegripelig.
– Skal han dø i dag, mamma?

– Neida, lille venn, vi vet ikke
når noen dør, men det blir ikke
i dag, og vi håper det blir veldig
lenge til.
Enten så får vi et mirakel,
og de kommer uhyre sjelden,
og faktisk ikke noe oftere for
religiøse, eller så får vi noen få
måneder – og det er jeg redd
blir noen måneder jeg ikke klarer å bære vekten av samlet. De
får komme langsomt mens jeg
puster og henter og bringer og
koker og kaster og vasker opp
og setter sprøyter og skriver…
Faen, jeg skulle ønske jeg
trodde på forbønn og himmelen og hele skiten.…
Torsdag har vi vår siste gode
dag, men vi vet det heldigvis
ikke da. Å vite at noe er siste
gang, ødelegger bestandig alt.
Det fyller opplevelsen med sorg.
Jeg ville ikke ha en mann

som var nesten dobbelt så gammel som meg, og jeg tror jeg
brukte det første året på å forklare ham at han var et høyst
midlertidig eventyr.
Men jeg var fortryllet og
forhekset, og den fortryllelsen
brast bare aldri. Som jeg har
elsket! Og som jeg har blitt
elsket. Lisa Ekdahl skal faktisk
ha litt av æren for vårt forhold
fordi jeg igjen og igjen hørte på
en sang der hun synger at «det
är en nåd att få sån kärlek, och
ett brott att låta den gå». Jeg har
følt meg oppslukt av et eventyr,
og jeg kunne ikke la ham gå.
Steinar var ingen lett
mann. Forfatteren Vetle, en
mann Steinar elsket og beundret og derfor plaget nesten like
nådeløst som meg, sa det sånn:
«Steinars krav til redelighet,
anstendighet, ryggrad, helhet,

altruisme, mot og dybde, kan
være en belastning når man
bare ønsker en halv øl på Theaterkafeen og litt prat om været.»
Etter en uke ringer VG og
Dagbladet.
Han gir intervjuer. Jeg fatter ikke hvordan han klarer å
snakke klart og sammenhengende om sin egen død med
kamera og mikrofon foran seg.
Beundringen min stiger om
mulig enda mer. Jeg sitter ved
siden av og synes det er krevende nok bare å puste og ikke
gråte med fremmede mennesker i stuen og sorgen vår. Men
kanskje er det kameraet og
mikrofonen som gjør det mulig.
De skaper en distanse han ikke
får når han sitter med meg eller
jentene.
Da er det onde så nært, så
helt inne i kroppen og sje-
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Døden er logisk. Det er livet, bevisstheten om
lyset og blomstene og vår arrogante lille katt
som er ubegripelig.
rer ikke. – Er du redd for å dø,
spør jeg.
– Ikke for døden, bare for
å miste deg og ungene. At jeg
skulle få dere og så miste dere
igjen så fort …
Setningen dør ut. Jeg holder
ham i hånden lenge, men det
kommer ikke mer.

Gunn Hild Lem

len. Alene snakker vi ikke om
døden. Vi holder hverandre bare
tett, tett.
Søndagen er lang og vond.
Endelig kommer spørsmålet
direkte til meg: – Skal jeg dø
nå?
Jeg klarer ikke lenger å lyve,
men jeg klarer heller ikke å si
det høyt.
– Var dette det hele, spør
han.
Jeg gråter. Det kjennes som
om tårene kommer fra bakhodet et sted. De presser på som
om hodet skal gå i stykker.
Altfor mange av dem til at de
slipper ut gjennom trange tårekanaler.
– Det var leit, sier han trett.
Men leit dekker så lite.
Leit er en skitten liten brøytekant en snødag i Oslo med
hvitt kaos i hele byen.

– Ikke gråt sånn, sier han. –
Du må ikke tenke hvordan du
ville synes det er å dø. Det er
verre å dø når du er 33 enn når
du er 57. Han tar en pause før
han fortsetter:
– Men det ville vært lettere
om jeg ble 67.
– 57 er så lite, gråter jeg. –
Det er så urettferdig.
Vi holder hverandre i hendene.
– Er du glad i meg, spør jeg,
ikke fordi jeg ikke vet svaret,
men fordi jeg vet det. Fordi jeg
vil at han skal si det enda en
gang. Fordi jeg skal bære på
dette onde og klare å leve, og
jeg er så sliten allerede før sorgen. Dette vil jeg ha, bare for
meg selv.
– Uendelig, sier han. – Det
har jeg alltid vært. Drømmedama.
Jeg forsøker å smile, men kla-

Ingenting kunne forberedt
meg på stillheten som oppstår når et menneske slutter å
puste. Mannen min. Kjæresten
min. Det gjør fysisk vondt at
han ikke lenger trekker pusten.
Men ingenting kunne heller
forberede meg på at nærværet
hans skulle forsvinne. Hele
dagen mens han var bevisstløs,
var han nærværende likevel. Jeg
satt hos Steinar, vennen min.
Nå sitter vi ved siden av en
tom kropp. En kropp ødelagt
av kreft. Jeg får en overveldende
følelse av at her er det ikke mer
å våke over. Steinar har sluppet
løs. Hvis han fremdeles finnes,
er han et helt annet sted.
Noe av det siste Steinar sa
før han mistet bevisstheten, var
at vi må være snille med hvaler.
Jeg gråt over at han midt i sin
fortvilede situasjon fortsatte å
bry seg om en annen art. Men
noe av det mest fantastiske med
vår menneskelighet er at vi nettopp kan strekke oss ut over alle
våre begrensninger.
Steinar har blitt kalt asket,
dommedagsprofet og aktivist.
For noe tøys! Steinar var en
kunstner, en intellektuell, en
hamsunsk August – bare med
et moralsk alvor – og hans glitrende vidd og forbausende
humor varte helt til slutt.
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Ildsjelen

Grønn reise hjem
Når Leif Ole Torske Husfest reiste hjem etter prestevikariat i Lofoten og Folkefest
mot oljeboring gjorde han det grønnere enn de fleste.
I Lofoten: Arne Storrønningen (tekst og foto)

Ved den lille steintrappen
utenfor sakristiet i Vågan kirke
står en sort, liten indisk-produsert elbil til lading. Det er ikke
tilfeldig at den står der.
Menighetens unge prestevikar Leif Ole Torske Husfest som
nettopp har avsluttet klimagudstjenesten i Lofoten-katedralen har pakket etter et sju
måneders vikariat og er utålmodig etter å komme seg på veien.

for å låne et sted å sove, men for
å lade opp batteriene til elbilen.
Fordeler fjernet

Tusen kilometer

Han var valgt å bruke den lille
elbilen sin for å komme seg hjem
etter å ha vært prest i menigheten
i et drøyt halvt år. Klimagudstjenesten i kirken søndag 8. august
som avslutter Folkefesten mot
oljeboring er den siste formelle
oppdraget til prestevikaren.
– Jeg skulle egentlig ha avsluttet vikariatet for en uke siden,
men valgte å bli her for å kunne
få med meg folkefesten og klimagudstjenesten, forteller han.
Kirken har en viktig rolle
å spille i kampen mot ødeleggelse av skaperverket og miljøet,
mener han. Miljøbevegelsen har
en viktig alliert i kirken, men må
bli flinkere til å bruke oss.<Mello
mtittel>Teknologioptimist
Foran seg har han tusen kilometer og omkring 25 ladinger
før han ankommer hjemstedet
Smøla.
Elbilen, Reva City Car som
er produsert i Bangalore i India
er klassifisert som en elektrisk
firehjuls motorsykkel. Den er
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EU-godkjent for tre personer.
I følge produsenten tar det
omlag seks timer å full-lade et
batteri som gir en kjørelengde
på 40 til 80 kilometer.
På tre timer lader du bilen
80 prosent. Toppfarten er på 75
km/t. Veiledende utsalgspris på
grunnmodellen er ca. 109.000
kroner
– Jeg er en teknologi-optimist.
Troen på ny teknikk, nye løsninger, nye muligheter og ren energi
som svar på de store klima- og
miljøutfordringene er en viktig
del av mitt miljøengasjement,
sier han mens han forsikrer seg
om at batteriet er full-ladet og i
stand til å bringe ham de første
milene på veien sørover.

Det blir et spennende eksperiment og test av vanlige folks
hjelpevillighet. Jeg er helt avhengig av å få låne strømtilkoblig
underveis, medgir teologistudenten og elbilentusiasten.
Stadig flere ladepunkter

Veksten i antall ladepunkter i
Norge er bare i sin begynnelse.
I løpet av 2010 vil det i følge
Norstart - Norsk Elbilforening
- finnes 2500 ladepunkter her i
landet.
Foreløpig må elbilpionerer
som Leif Ole Torske Husfest
som ønsker å bruke elbilen sin
på langtur gjøre som tidligere
tiders reisende, banke på døra til
folk som bor langs veien – ikke

Inntil nylig var det mulig å reise
gratis med elbil på de fleste fergestrekningene her i landet. Det
er nå endret til Torske Husfest
sin irritasjon. – Ikke at jeg har
noe i mot å betale for meg, men
dette var altså et av godene som
skulle stimulere til økt bruk av
elbil, mener han.
På strekningen jeg reiser inngår det 10 fergeforbindelser, jeg
må nå betale på 9 av disse. Tidligere var det gratis.
– Hva er motivet ditt for å bruke
elbil på en så lang strekning? </Kursiv>
– Motiv? Hm. Jeg skal hjem,
og så må jeg ha med meg bilen
min sørover. Jeg kunne naturligvis ha tatt den med på hurtigruta, men dette er langt mer
morsomt og opplevelsesrikt,
mener han.
Det knytter seg også en del
spennig og eventyrlyst i det å
måtte improvisere såpass mye
både med hensyn med kjørestrekninger og lademuligheter. Dessuten får jeg oppleve kysten av
Nordland på en ny måte, og med
at jeg blir tvunget til å stoppe
langt oftere enn normalt og til å
ta mange pauser underveis.
Kjører du ytre riksvei langs
kysten av Nordland og ser en
ung mann i en liten sort elbil.
Tut.

Statsbygg velger fremtidens arbeidsverktøy
Statsbygg har som mål å være ledende på bruk av teknologi. Vi vil gradvis fram til slutten av 2010
gå over til å arbeide med og samhandle med våre leverandører ved hjelp av BIM. Vi er i gang med
de første prosjektene med BIM både i nybygg og i ombygginger.
Les mer om BIM og få nyttige lenker på www.statsbygg.no/bim og www.buildingsmart.no

www.statsbygg.no
BLI ABONNENT

OG FÅ DVD ELLER BOK SOM BONUS!
Er du åpen for at det er mer mellom himmel og jord?
Er du klar for å utvikle deg som menneske?

BONUS*
DVD

295,-

6 utgaver i
året!
BONUS*
BOK

SAGT
OM
ILDSJE
LEN:
”Jeg

elsker
Ildsjelen
o
det som g føler
ju
hver gan laften
g
kommer bladet
.”

* Flere bøker og dvder å velge mellom på vår nettside!
Som ny abonnent til 295,- mottar du siste nummer (avbildet) og et tidligere nummer,
samt en bonus dvd og en bonus bok. De resterende 5 numrene mottar du i løpet av et år.

Fyll ut skjema på www.ildsjelen.no, ring 370 60044
eller send mail til ildsjelen@ildsjelen.no

Nå også som praksisår uten allmennfag (kompetansebevis).
Ring: 35 06 70 44

www.ildsjelen.no
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
(tekst og foto)

Livet på kanten
Kjære Merete
I går kveld tenkte jeg på Edvard
Munch. Han ble fylt av angst av
en blodig solnedgang – og malte
”Skrik”. Jeg blir fylt av en slags
ærefrykt når jeg ser sola gå ned i
havet. Vi sykler ofte bort til Obrestad fyr for å overvære det skuespillet jordas snurrebassaktige
bevegelse har sørget for i millioner av år. I går kom ingen skyer i
veien. Sola ble langsomt rødere.
Skyggebilder av måker fløy fredelig over blodappelsinen.
Etter at mørket kom vartet
verdensrommet opp med et fyrverkeri. Det er visst nå midt i
august det er mest stjerneskudd.
Beste hilsen Trond

Kjære Christian
Hundre fugler myldrer som maur
på en tue. Tuen er en sleip klase
av råtnende, luktende tang. Nebbene plukker tangfluens larver.
Fuglene vet at jeg sitter blant
dem, men enser meg ikke. Jeg er
en del av flokken, en del av noe
utenfor menneskenes verden.
Jeg glemmer min ubekvemme
sitteplass, har bare Stavanger
Aftenblad (riktignok en tykk
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lørdagsutgave) mellom baken
min og en stein med gul lav. Du
skulle vært her. Hvor? På Jærens
rev, den vestligste sandtangen på
Rogalandskysten. Fantastisk mye
å se på.
Hilsen Trond – en 98-prosents
sjimpanse.
PS. God tur til Afrika! Innbiller du
deg at Kenya-safarien kan måle seg
med mangfoldet av liv her jeg sitter?

Kjære Per
I går fikk kona tilbud fra en ukjent
herre på stranden om å bade
naken sammen med ham. Og forrige dagen satt familien mutters
alene ved sjøkanten i badeklær og
hygget seg med blåbærpai. Plutselig sto det en herre uten klær foran
oss: – Eg liker å bade naken, det
kan du også gjøre, sa han, og pekte
på datteren min.
Kanskje vi kan snakke om en
ny type misjonsvirksomhet her
på Sør-Vestlandet? Og om det
skulle være av interesse, bringer
jeg her en liten meteorologisk
observasjon: En kvinne i mitt
følge la, i et glimt, merke til at sjøbrisen skjøv kjønnsorganet hans

litt i nordøstlig retning, akkurat
som den gjør med trærne her på
sørvestkysten. Litt av hvert kan
fungere som værhane.
Hilsen Trond

Kjære rovdyrvenn
I dag falt det brått en skygge av
skrekk inn på sandstranden her
på Jæren – en vandrefalk. Vadefuglene flyktet øyeblikkelig. Hundrevis fløy samlet utover sjøen.
Like etter kom flokken inn igjen.
Måker og skarv brydde seg ikke.
Falken mislyktes. Kanskje ung og
uerfaren? Denne ene opplevelsen
var for meg verdt reisen fra Lillestrøm til Jæren. En fuglemann

jeg traff fortalte at dvergfalk og
hønsehauk også jakter i fjæra.
Hilsen Trond

Kjære Mette
Værrapport fra Jæren: Durende
grått hav. Dirrende grønt gress.
Dunkelt mørke i august. I ettermiddag ble det brått gummistøvelvær. Regnet drev vannrett som
røyk. En herlig kontrast til dager
med solvær og til det loddrette
regnet i skogen hjemme. Grått
vær gjør ekstra inntrykk her på
den ytterste kanten av Norge hvor
himmel og hav dekker det meste
av scenen.
Hilsen Trond

Kjære Erik
Her på Jæren har fuglene et vernet fristed på en smal kyststripe.
Slike fristeder har ikke dyrene
mange av i verden. Heller ikke fisken. Tråler, kroker og garn overalt. Leste nettopp at 90 prosent av
de store fiskene, hai, tunfisk og
sverdfisk, er i krise. Vi mennesker gir de andre aldri fred. Bør vi
ikke sette av større områder der
naturen uforstyrret av oss kan gå
sin gang? Hvorfor tar vi oss ikke
sammen og hjelper livet? (Jeg må
innrømme at jeg klasker fluer.)
Jeg ønsker deg alt godt.
Hilsen Trond
PS. Det er forbudt å plukke blomster

og stein langs jærstrendene, men rett
utenfor soper trålere den rike tareskogen.

Kjære Tove
Her skulle du vært med penslene
dine. Mange blomster lyser mer
fargesterkt her på Jæren enn østpå
– for eksempel røsslyng, knoppurt, geitrams og veitistel. Du vet
kanskje hvorfor? I går traff jeg en
bereist fotograf som fortalte at
geitramsen hadde en enda kraftigere farge på Grønland. Ellers
er landøyda en påfallende blomst
på Jæren. Van Gogh ville likt den.
Den lyser gult overalt, men vi ser
den også ligge vissen i hauger.

Det er bønder med beitedyr som
river den giftige planten opp med
rota. Strandtistelen er min favoritt. Den har en fornem blå farge
og er imponerende godt tilpasset
det røffe livet på sandstranden,
men mennesket klarer den ikke
å tilpasse seg. Den er sterkt truet
i Norge. Vi har bare sett den én
gang her borte.
Hilsen Trond

Kjære navnebror
I dag traff jeg to andre grønnkledde kikkertjegere med medbrakt termos her på Jæren. Vi
sto en stund sammen og myste
utover en glitrende sjø. En flokk

mørke fugler fløy med propellvinger lavt over vannet sørover.
– Svartender, sa den ene mannen.
– De to bakerste adulte, føyde
den andre til. Imponerende! Selv
så jeg at det var ender, men klarte
ikke å identifisere arten, og slett
ikke at de to bakerste var voksne,
kjønnsmodne.
Trond
PS. Jeg skulle ønske jeg hadde din
observasjonsevne. Vi har vært på
Jæren i to uker nå, men jeg har ennå
ikke kunnet sette en ny fugleart på
listen min. Neste år blir du med hit.
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Bil og miljø

b ø k e n e s o m s k a p t e e n f o l kebevegelse!
mats-eric nilsson

Ekte vare Guiden til uforfalsket mat

i bestselgeren Den hemmelige kokken avdekket Mats-Eric Nilsson det systematiske jukset
med maten vi spiser, og startet samtidig en folkebevegelse. Hva er det egentlig vi dytter i oss?
Smaksforsterkere og konserveringsmidler skjuler råvarenes dårlige kvalitet. Og så lenge
E-stoffene er godkjente kan produsentene vanne ut, manipulere og sminke maten så mye de
lyster. Etterpå kan de selge den inn som ekte, tradisjonell, ja til og med som hjemmelaget!
Men hva skal man så spise?
Oppfølgeren Ekte vare er en innkjøpsguide til de mest reale produktene i butikken – også i kjedebutikker som Rimi, Rema og Kiwi. Hvilke tilsetningsstoffer skal man se opp for? Hvilke merker
kan man trygt spise? Og hvor får man tak i dem? Her lærer du også å gjennomskue matreklamen
og butikkenes knep for å påvirke innkjøpene dine.

pris 299,01.
01. Den norsk-finske elbilen Think City på
klimatoppmøtet COP15 i København i fjor.

Norge på

(Foto: Think)

Både Ekte vare og Den hemmelige kokken er tilpasset norske forhold. Her finner du komplett
E-nummerguide, sesongguide for frukt og grønt, og en Norgesguide til kvalitetsprodusenter og
leverandører i hvert fylke. Sammen utgjør de en unik veiviser i matvarejungelen!

«Sjokkterapi! Mats-Eric Nilsson avslører matindustriens
skjulte sider, og gaider deg til de ekte matvarene.»
pocket 149,-

MARTE R . ULLTVEIT - MOE , Ren

Mat om Ekte vare

«En fantastisk bok!»
TORGRIM EGGEN , Klassekampen
om Den hemmelige kokken

Bestill Ekte vare og få Den hemmelige kokken på kjøpet!
mail din adresse til bestilling@spartacus.no merket «Ren mat». pris 299,- (Porto tilkommer med kr 50,-)

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.

Med mer enn 3000 elbiler på norske veier andre kvartal 2010 ligger Norge helt i
verdenstoppen, viser nye tall fra Opplysningrådet for Veitrafikken (OFV).

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

Av Arne Storrønningen

Bare fyrstedømmet Monaco
slår oss om vi fordeler antallet
kjøretøyer på antallet innbyggere
i landet.

Hanisdahl ser lyst på framtidsutsiktene for elbiler i Norge.
Utviklingen i antall kjøretøy,
mener han viser at myndighetenes tiltak virker.

Flere biler enn USA

Ikke nok med det. Også om vi
måler etter det faktiske antallet
oppladbare biler som ruller på veiene ser det ut som om Norge ligger
på andre plass bare slått av USA,
oppgir Ole Henrik Hannisdahl,
som er prosjektleder for Grønn
Bil. Grønn bil er et prosjekt i regi
av Energi Norge som er interesseorganisasjonen til norske energibedrifter tilsluttet NHO.

34 FOLKEVETT

nr. 4 • 2010

Hårete mål

Målet til prosjektet Grønn Bil
er at det skal rulle tohundretusen ladbare biler på norske veier
i 2020. Det forutsetter, som tallene viser, en ekstremt bratt vekstkurve de neste ti årene.
En viktig fordel er at det ikke
vanskelig å få tak i el-biler slik
det til tilder var i 2009. Både
Think og Buddy leverer nå biler

på løpende bånd. I tillegg har
flere andre leverandører meldt
seg på i kampen om kundene i
det norske markedet, og vi vil se
flere og flere modeller hos forhandlerene fremover, tror prosjektlederen for Grønn Bil.
Omkring 2000 av bilene er
registrert i Oslo og Akershus.
Av de totalt omkring 3000
registrerte elbilene i hele landet
eies 51 prosent av menn, 21 prosent av kvinner og 26 prosent av
private og offentlige virksomheter.

det ligger Think på topp med 32
prosent, fulgt av Buddy 28 prosent. Den indiske nykommeren
Reva har 9 prosent av salget.
Basert på en gjennomsnittlig
årlig kjørelengde på 10.000 km
per bil, sparer de norske elbilene
oss for anslagsvis 4.8 millioner
kg CO2-utslipp per år. I tillegg
sparer elbilene oss for både
lokale utslipp og støy, og bidrar
dermed til bedre luftkvalitet og
triveligere bymiljøer.

Viktig miljøfaktor

(Kilde: Grønn Bil og Opplysningsrådet for Veitrafikken)

Av elbilene i det norske bilmarke-

A Fairtrade company

co-owned by cocoa farmers

www.divinechocolate.com

Dette og mye mer hos

En miljøvennlig og rettferdig
nettbutikk, butikk og distributør

wwwfft.no
Storgata 36B, Oslo Tlf. 21 38 50 00

Refreshingly Fair
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Siste fra Framtiden i våre hender

Ytring innenfra

Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er
viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi jobber for at myndigheter og næringsliv legger forholdene til rette slik at folk gjør grønne og etiske valg.

Støtt truet urfolk i Amazonas

Det spanske oljeselskapet Repsol truer isolerte urfolk i Amazonas som har levd med liten eller ingen
kontakt med omverdenen.
Gjennom Oljefondet eier Norge aksjer for 2,9 milliarder kroner i
Repsol. Framtiden i våre hender har sammen med andre organisasjoner startet en underskriftskampanje for å få oljefondet til å trekke
seg ut av selskapet. Du kan gi din underskrift til støtte for urfolkene i
Amazonas og lese mer om konflikten på: www.tusenlappen.no

Oljefondet kaster ut bosetter-aksjer

I fjor avslørte Framtiden i våre henders nyhetstjeneste Norwatch at
Oljefondet hadde investert i Africa-Israel Investments som gjennom
datterselskapet Danya Cebus Ltd bygger bosetninger på okkuperte
Vestbredden. Oljefondet har i sommer kastet ut begge de to israelske selskapene fra sine porteføljer. De to israelske selskapene ble
kastet ut på grunn av sin byggeaktivitet på Vestbredden fordi de
bidrar «grovt uetisk aktivitet», ifølge finansminister Sigbjørn Johnsen.
– Etikkrådet baserer sin tilråding på at det internasjonale samfunn er
samlet i sitt syn på at området øst for 1967-linjen er okkupert territorium og av denne årsak omfattes av IV Genève-konvensjon.

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.

Video: Den gode fabrikk

Leste du artikkelen om kvinnene ved Asias mest arbeidervennlige tekstilfabrikk i forrige utgave av Folkevett? Nå er videoen om Solidaritetskollektivet lagt ut på nett. Se videosidene på www.framtiden.no

Mitt klima

På www.mittklima.no kan du kompensere for sommerens klimagassutslipp for deg selv og familien. Klimaet vårt er i endring og folk i
Norge er på verdenstoppen i utslipp per innbygger. Når du kompenserer for dine utslipp er du med på å finansiere overgangen fra fossil til
fornybar energi i Sør. Klimaprosjektene som pengene dine går til veier
opp for ditt klimagassutslipp kilo for kilo.

Følg oss på:
www.framtiden.no/facebook
@arildhermstad
www.youtube.com/fiohnor
Oljeselskapet Repsol truer urfolk i flere deler av Amazonas. (Foto: K nut-Erik H elle)

Oljefondet har trukket seg ut av selskapet som bygger bosetninger på omstridt land på
Vestbredden. (Foto: R euters)

Oljefondet har solgt seg ut av skogselskapet Samling Global på grunn av ulovlig hogst av regnskog i
Malaysia og i Guyana.
– Det er første gang Oljefondet selger seg ut av et selskap på grunn
av ulovlig regnskoghogst. Dette er en viktig seier for miljø- og klimasaken, og det vil bidra til internasjonalt press mot disse selskapene,
mener leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Møte med FIVH i Malawi

Styreleder Janet Kasambala i Framtiden i våre hender i Malawi er
opptatt av å avlive stereotyper om Afrika, av sterke lokalt styrte
prosjekter og klimaforandringene. FIVH i Malawi samarbeider tett
med Framtiden i våre henders lokallag i Tønsberg om konkrete prosjekter, blant annet sosialt arbeid ved lokale fengsler i Malawi. I neste
Folkevett kan du lese mer om Framtiden i våre hender i Malawi, om
arbeidet deres og om Janet Kasambala.

df

emskart.p

fivh_medl

Oljefondet ut av regnskogversting

14.10.09

Møt likesinnede
1

09.53

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.

Nytt FIVH-lag i Oslo

7. oktober klokka 18.00 er det stiftelsesmøte for et
nytt Oslo-lag av Framtiden i våre hender i Friis gate
6, inngang Heimdalsgata. Alle medlemmer i Oslo
er velkomne. Se framtiden.no for program
og mer informasjon.
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

Oljefondet har solgt seg ut av regnskoghogstselskap. (Foto: Espen Seierstad)
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Styret i Framtiden i våre hender Tønsberg sammen med lederen (i midten) for søsterorganisasjonen Future in our hands Malawi, Janet Kasambala. (Foto: A rne Storrønningen)

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Er miljøbevegelsen
dommedagsprofeter?
Tidligere leder i partiet Rødt Aslak Sira Myhre påstår
i en artikkel i Samtiden at miljøbevegelsen bruker klima til å
grunnlegge en ny religion for middelklassen. Beskyldningen
bommer kraftig. Hans standpunkt bidrar likevel til å styrke de
kreftene som helst vil at vi skal overse den risikoen som klimaendringene innebærer.
Global oppvarming handler ikke om tro. Til grunn for klimaforhandlingene ligger verdens største vitenskapelige samarbeidsprosjekt, FNs klimapanel. Deres rapporter og metoder kan
etterprøves, i dag og om tjue år. Det foregår en livlig debatt innen
klimavitenskapen hvor tvil og usikkerhet er det som former og
gir ny og viktig kunnskap.
Myhre hevder at vi kan løse miljøproblemene uten å vise til
miljøargumenter. Det er tull. Historisk har det vist seg nødvendige å påpeke trusler og farer for å snu en gal utvikling. Ødeleggelsen av ozonlaget ville ikke blitt stoppet om ingen sa fra.
Ukritisk bruk av asbest, PCB og bly ville ikke tatt slutt dersom
ingen advarte mot skadevirkningene. Miljøbevegelsen gjorde
problemene kjent, vi kjempet mot årsakene, og jobbet for løsningene. Den viktigste grunnen til at spådommene om miljøkriser
ikke har slått til, er imidlertid at beslutningstakerne har lyttet,
og løst problemet før det var for sent.
Flertallet av verdens kapitalister og finansfolk ønsker fremdeles ikke å ta hensyn til klima og miljø. Det brukes fortsatt
milliarder på lobby- og PR-kampanjer for slippe restriksjoner
på utslipp og naturødeleggelser. Dessverre fins det en uhellig
allianse mellom disse og flertallet av forbrukerne i Vesten, som vil
ha billige varer og tjenester – selv om det gir overforbruk av knappe
ressurser. Politikerne vil også at middelklassen skal få råd til enda
mer, mest for å sikre sysselsettingen og de offentlige budsjettene.
Framtiden i våre hender kjemper for politiske løsninger. Vi
arbeider for en grønnere transportsektor, som høyhastighetstog og kollektivtrafikk, for fornybar energi og miljøvennlig
mat, for miljøriktige avgifter og for internasjonale reguleringer
av næringslivet. Vi vil også inspirere enkeltmennesker til å delta
med store og små tiltak, om det er å stemme på grønne partier,
sortere søpla eller å sykle til jobben. Handlinger teller mer enn
ord, aller mest for politikere og næringslivsledere. Det er strålende når kapitalister klarer å tjene penger på å bygge solceller
eller ved å selge varmepumper.
Klimasaken stiller nye krav til arbeiderbevegelsen og den politiske makten. Samtidig er dette kanskje den største utfordringen kapitalmakten har stått overfor siden arbeiderne begynte
å kreve innflytelse. Å late som om dette dreier seg om religiøse
forestillinger bidrar til å øke sjansene for at klimaendringene
blir uhåndterlige.
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Opus

ABC om
Framtiden i våre hender
✔

Vi er Norges største miljøorganisasjon og
arbeider for rettferdig fordeling av jordens
ressurser

✔

Vi mener hensynet til natur og klima er
viktigere enn vekst i forbruk og økonomi

✔

Vi jobber for at myndigheter og næringsliv
legger forholdene til rette slik at folk gjør
grønne og etiske valg

Enig? Vi trenger medlemmer!
Folkevett 4:2010
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Nye Auris med Hybrid Synergy Drive
Hver gang du tråkker på bremsen vil den nye Auris HSD fange opp
energi som i mange tradisjonelle biler ville vært tapt. Energien
gir igjen kraft til elmotoren. Har du bilen i ”Electric mode” kan du

faktisk kjøre videre igjen uten å bruke en dråpe bensin eller slippe
ut så mye som et gram CO2. Det er bare én av mange fantastiske
fordeler med Auris HSD. Opplev flere av dem på toyota.no

Veil pris lev. Oslo: Auris HSD fra kr 258 400,-. Prisen inkl. frakt- lev og reg.omk kr 8.500,- Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil

