Folkevett

Magasin for
miljø, rettferdig
fordeling og
livskvalitet

UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) 32. ÅRGANG NR 5 2010 KR 35,-

Grønn makt
side 12–18

Siri Martinsen
Dyrevennen

Ildsjelen
En datter av Afrika

På sporet
Fra Nepal til Norge

Side 8

Side 22

Side 24

Fremtidens
Fremtidens bygg

Innhold 5:10

Leder
Arne Storrønningen
Ansvarlig Redaktør

Gröna Hyresgäster

Den nye miljøbevegelsen

24
20– om inflytelserika
aktörer
72 Inledning

30

73 Karl-Anders Eriksson, ÅF:
”Var en aktiv hyresgäst
och ställ krav”

32

76 Barbro Engman,
Hyresgästföreningen:
”Tänk rätt från början”
79 Gröna råd

34

38

Tema: Grønn makt s12-18
08	Dyrenes beste venn
22	En datter av Afrika
24 På sporet
30	En milliard nye elbiler
32	I lys av mørket
34 Gandhi på norsk

Bygg står bak 40 prosent av verdens energibruk og CO2 utslipp. Derfor
har Skanska utviklet løsninger som reduserer direkte utslipp og som gjør
Bygg
står og
baknye
40 prosent
av energieffektive.
verdens energibruk
CO2
utslipp.
Derfor
gamle
bygg mer
Lesog
mer
om
vår miljøsatsning
har
Skanska
utviklet
løsninger
som
reduserer
direkte
utslipp
og
som
gjør
og hvordan du kan få et miljøsertifisert bygg på www.skanska.no/miljo
70

gamle og nye bygg mer energieffektive. Les mer om vår miljøsatsning
og hvordan du kan få et miljøsertifisert bygg på www.skanska.no/miljo
Skanskas lilla gröna

Faste spalter
04	Kommentar
06 Verden rundt
20	Din grønne hverdag
36	NyttKapitel
fra framtiden
5 – Gröna hyresgäster
37 Ytring innenfra
38 Opus

Grønne partier seiler i medvind mange land. Ikke minst i Europa.
En ny undersøkelse fra den grønne, svenske tenketanken Cogita,
visere at europeiske miljøpartier har sittet i regjering i 17 land
siden 1990. I tillegg har miljøpartiene i flere land, spilt en viktig
parlamentarisk rolle.
Velgergrunnlaget er i mange tilfeller unge, bosatt i store byer,
gjerne kvinner med høy utdanning og god inntekt.
Vi ser klart omrisset av en ny sterk miljøbølge som skiller
seg tydelig ut fra de kollektivistiske folkebevegelsene fra 70- og
80-tallet.
Den er mindre opprørsk, har et sterkt fokus på løsninger, er
avgjort mer teknologivennlig – og i større grad innenfor systemet
– enn alternativbevegelsen som foreldregenerasjonen til dagens
unge grønne urbanister representerte.

“

Vi ser klart omrisset av en ny
sterk miljøbølge som skiller
seg tydelig ut fra de kollektivistiske folkebevegelsene fra
70- og 80-tallet.

5.

Den tyske sosiologen og samfunnsforskeren Ulrich Beck har
utformet begrepet ”masse-eremitter”. - Vi handler som individer,
men allikevel i fellesskap og som en del at et større, overgripende
handlingsmønster.
I denne utgaven av Folkevett kan du lese om utviklingen av
miljøpartiene med hovedvekt på den sterke posisjonen som det
svenske miljøpartiet har fått. I flere intervjuer og reportasjer i de
neste utgavene av bladet ønsker vi å rette søkelyset mot de nye
trendene innenfor miljøbevegelsen og de gamle protestpartienes
ferd mot posisjon og makt.
Utviklingen innen grønn politikk internasjonalt er lite
fokusert og lite kjent i Norge. Dels skyldes det at det norske
miljøpartiet fortsatt er et miniparti fortsatt langt fra stortingsrepresentasjon. Men det er ingenting ved norsk opinionsutvikling
og politisk trendutvikling som tilsier at Norge i framtida skal
være nærmest et europeisk unntak. Mye vil handle om det grønne
partiets egen innsats for å oppnå profesjonalitet, troverdighet og
evne til å oppnås sakseierskap.
Et viktig spørsmål som trolig vil bli diskutert på Framtiden i
våre henders landsmøte om noen uker – er naturligvis hvordan
71
Fivh bør møte de nye strømningene – og hvordan organisasjonen
skal balansere eller vekte - deltakelse i løsningsorientert arbeid
og rollen som radikal systemkritiker.
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Kommentar

Jeg har ikke savnet min gamle skrivemaskin et sekund siden jeg satte den
fra meg på slutten av 80-tallet.

Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Arne Storrønningen
Redaktør i Folkevett

Duften av trykksverte
Dersom papiret taper i kampen mot lesebrettet og elektronikk
vil det bety en ny omveltning i kommunikasjonshistorien.
Det kan av og til være vanskelig
å forstå betydningen av hendelser som inntreffer i egen samtid.
Skulle papiret tape sitt lange
hegemoni som informasjonsbærer vil vi uten tvil være vitne til et
medieteknologisk sprang av historisk format.
En slik omlegging, bort fra
det statiske papiret og over til
det dynamiske og flermediale
elektroniske formatet, griper
inn, ikke bare i den tekniske
formidlingen av innhold, men i
måten vi leser og tar til oss informasjon. Den klassiske, lineære
og endimensjonale formen for
lesing fortrenges allerede av en
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mer springende, men også medvirkende og interaktiv måte å
forholde seg til mediebudskap på.
Er papirbøkene i ferd med å
utspille sin rolle? Flere og flere
eksperter spør ikke lenger om det
vil skje – men hvor hurtig et slikt
paradigmeskifte vil inntreffe.
Den amerikanske forlagsmannen Michael Hyatt, leder for verdens største utgiver av religiøse
bøker, Thomas Nelson Publishers, har spennende refleksjoner
om dette på sin personlige blogg
i en artikkel han har kalt ”The
End of Book Publishing as we
know it”.

“

Replikk

Knock-out?

Papirboken og papirmedienes
død har blitt varslet en rekke
ganger i løpet av de siste tiårene.
Den amerikanske forleggeren legger derfor vekt på at betraktningene bare er foreløpige. Det gjør
han nok klokt i. Imidlertid mener
han at nye digitale løsninger som
nå lanseres av store kommersielle
aktører, viser at vi nærmer oss en
heldigital hverdag, raskere enn
han selv og de fleste andre har
klart å fange opp.
Et annet usikkerhetsmoment
er i hvilken grad e-bøker i kombinasjon med stadig bedre lesebrett
og skjermteknologi vil erobre hele

markedet for papirbøker eller
bare bli en nisjeaktør.
Nye medieteknologier har
stort sett funnet sin plass på to
måter. 1) Som et supplement til
eksisterende teknologi. (slik for
eksempel radio fikk en mer spesialisert rolle ved introduksjon
av tv). 2) Gjennom knock-out og
fortrengning av eksisterende teknologi.
(slik som digitalt foto fullstendig skjøv ut den den analoge
filmen og de analoge kameraene
på få år, eller slik som farge-tv
tok over for de gamle sort-hvittfjernsynet).
Det er mange ting som peker i
retning av at e-boka er i ferd med
å nærmere seg et punkt hvor den
kan komme til å slå ut sin 600 år
eldre papirkonkurrent.
Lesebrettet er allerede her, kvalitetsutviklingen skjer hurtig og
involverer store kjente aktører.
E-bøkene er her, og markedet
internasjonalt er i bratt vekst.
E-bøkene vil kunne inkludere
levende bilder, lyd, interaktive
linker, og bestilles, betales og
lastes ned i løpet av sekunder.
På lesebrettet vil kunden kunne
oppbevare og enkelt kategorisere
hundrevis av bøker. Aviser og tidsskrifter kan lastes ned på samme
måte, og det gamle, skarpe skillet
mellom lyd, bilder, levende bilder
og statisk tekst er i ferd med å
oppheves.
Digitale fordeler

Dette er fordeler ved e-bøkene som
kan gjøre det tilnærmet umulig å opprettholde papirbøkenes
hegemoni i bokmarkedet. Eller
som Michael Hyatt beskriver det:
”Once consumers get used to this
kind of rich media, they will not
be content to read text alone. They
certainly won’t pay a premium
price for it. They will expect hyperlinks, audio, video, and other multimedia bells and whistles”.

Her finner vi kanskje den
viktigste årsaken til at lesing på
papir kan bli marginalt i løpet
av få år. Det vil ikke bare gjelde
bøker, men i varierende grad alle
typer papirmedier.
En ny måte å lese på

Det betyr neppe at romanen som
et helhetlig tekstprodukt og som
leses fra a til å, vil forsvinne. Den
kan utmerket godt overleve i et
digitalt format også.
Men mange andre produkter fra
papirverdenen som fagbøker, rapporter, aviser og magasiner vil ganske sikkert bli multimediale når de
ikke lenger er bundet av begrensningene i analog produksjon.
Dette vil stille helt nye krav
til utgiverne. Leserne vil forvente
et multimedie- innhold. At ikke
publikum og produsenter skal
utnytte digitale mediers interaktive og flermediale egenskaper
fullt ut, er usannsynlig.
Krav om ”rikt innhold” som
video, lyd osv. vil gjøre at produsentene må integrere dette helt
fra starten, ikke som det ofte har
skjedd til nå, at dette har blitt
bonus- og tilleggselementer som
har blitt lagt til i etterkant. Dette
vil naturligvis ikke skje kostnadsfritt og vil påvirke prisen på
e-bøker og e-magasiner.
Kunsten å spå

Detaljerte spådommer om framtida, selv med noen få års perspektiv, har i ettertid ofte vist
seg å være naive og noen ganger
nesten komiske. Det er også av
samme grunn jeg velger å være
tilbakeholden med å ha bastante
meninger om hva som vil være i
bruk av ny medieteknologi i løpet
av de nærmeste årene.
Papiret som informasjonsbærer er tross alt dypt rotfestet i nesten all kultur gjennom 600 år, og
papiret har røtter atskillig lenger
bakover i tid enn til Gutenberg.

Noen trender er her allerede
og det er mulig med ganske god
grad av treffsikkerhet å se for seg
en forsterking og videreutvikling
av disse. Skjermen - til tross for
sine dårlige leseegenskaper har
tatt over for mye av papirlesningen. Over hele verden faller
papiravisene dramatisk i opplag, store seriøse aviser som New
York Times snakker åpent om
heldigitalisering og et framtidig
situasjon hvor de ikke lenger vil
trykke en papiravis.
lesing av papiraviser er i ferd
med å bli borte hos de yngste
lesergruppene. Også hos voksne
brukergrupper inntar skjermbasert lesning og informasjonsinnhenting hverdagen mer og mer.
Som presse- og mediearbeider gjennom nesten 35 år har
jeg opplevd store og spennende
omlegginger. Et farvel med papiret kan bli det neste – og kanskje
det største.
Blir det i så fall vemodsfyllt?
Neppe. Jeg har ikke savnet min
gamle skrivemaskin så mye et
sekund siden jeg satte den fra
meg en eller annen gang på slutten av 80-tallet.
Sett fra et miljøperspektiv
er papirpublisering heller ikke
noen fordel. – Hva skjer dersom
Kina og India og befolkningen i
andre store vekstnasjoner skulle
bruke papir i mengder som nordamerikanere og europeere har
for vane, spurte miljøvarsleren
og forfatteren Lester Brown i en
av bøkene sine for noen år tilbake. Svaret han selv ga var kort
enkelt og spissformulert: ”Farvel
verdens skoger”.
Til trøst for elskere av lange
lesekvelder med høstregn mot
vindusruten, store tekopper,
myke sofaputer og en ordentlig
bok i fanget, papirbøkene blir
neppe borte. Det har jo ikke vinyl
og longplayplatene heller.

Av Gunn Hild Lem, spaltist og
blogger (arachne.no)

Den store forskjellen
33 år gammel ble jeg enke. Steinar Lem døde
28. april 2009, og jeg ble igjen med tvillingjenter på seks år. I boken Sorg og sommefugler
skriver jeg at «jeg har sett en mann dø. Min
mann. […] Det har gått seksten dager og jeg
ser det for mitt indre øye dag og natt. Og det
kjipe her er at jeg tror jeg er én av skal vi si en
milliard? Det er dette verdens sult, diaré, aids
og tuberkulose egentlig dreier seg om – å se
sine elskede ødelegges.»
Jeg er kanskje én av nærmere en milliard som har opplevd å se
en jeg elsket dø, men ferske tall viser at jeg er én av omtrent
245 millioner enker i verden. Vi har mistet vår ektemann, og
våre barn har mistet sin far, men så skilles våre veier. Mens min
situasjon ligner mer på enkemenns - vi må forholde oss til en
sjelelig smerte - er utfordringene mangedoblet for store deler
av verdens mange enker.
Da jeg traff Steinar var jeg 24 år, og fri til å forelske meg
hodestups og inderlig - likestilte og likeverdige kunne jeg og
sjelevennen min velge kjærligheten og hverandre. Mange kvinner på min alder ville da for lengst vært giftet bort og fratatt
muligheten til utdannelse og yrkesdeltagelse. En forsørger er en
livsnødvendighet der kvinner ikke har selvstendige rettigheter
og muligheter.
Da Steinar døde opplevde jeg varme og støtte fra alle rundt
oss. Nå blir mine erfaringer etterspurt og verdsatt.
Ingen ber meg tie fordi jeg er kvinne. Ingen mener jeg bringer uhell, at jeg trenger renselse eller at jeg kanskje er en heks.
Ikke har jeg mistet min plass i samfunnet. Å være kvinne uten
mann er ingen hindring for å ta meg av barna mine. De må ikke
slutte på skolen fordi vi trenger mat mer enn utdannelse. Jeg er
fri til å ta ansvar, til å sørge og til å forelske meg igjen.
Der mennesker lider har ofte kvinner det verre enn menn.
De eier mindre. Har lavere status. Dårligere utdannelse. Er fysisk
svakere, ofte utsatt for vold og trakassering, og er mer mottagelige for HIV. Mødre som selv lever usikkert kan vanskelig gi
trygghet til sine barn
Omtrent halvparten av alle enker i verden lever i fattigdom ofte de fattigste av de fattige. De glemte. Kanskje har de mistet
sin store kjærlighet, i alle fall sin beskytter og forsørger.
Den lille forskjellen mellom menn og kvinner kan kanskje
feires. Den store forskjellen mellom oss priviligerte og verdens
fattigste må bekjempes.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

(Illustrasjon: ITER)

Tema Høyhastighetstog i Norge

Flere land samarbeider om å
bygge verdens første fusjonskraftverk i Frankrike.

Gamle frø mot klimakrisen
Forskere i Mexico bruker flere hundre år gamle sorter av matplanter for å krysse fram nye sorter som er mer motstandsdyktige
mot tørke og varme. Spesielt ser en etter matplanter med lengre røtter og som lagrer mer næringsstoffer i stammen. I Mexico har
allerede tørke rasert maisavlinger flere steder i landet. Resultatet er ekstreme prisøkninger og sosial uro, ifølge Reuters.

(Foto: crestock.com)

Prøver ut fusjonskraft

Forskning på eldre sorter av våre matplanter kan bidra til å gjøre
dem motstandsdyktige mot tørke og et varmere klima.

Fusjon er energikilden til universet og prosessen som holder liv i sola vår. Fusjonskraft
bruker blant annet hydrogen, ikke uran eller
andre radioaktive stoffer, som drivstoff for
å produsere energi. Prosessen er likevel ikke
ren, da det vil bli radioaktive bistoffer produsert og termisk forurensning av lokalmiljøet.
Prislappen på testanlegget i Frankrike er på
nesten 120 milliarder kroner. Forskerne er
fremdeles usikre på om det vil bli mulig å
bruke fusjon for å løse verdens energibehov,
ifølge Forskning.no

Grønn patentbølge

(Foto: crestock.com)

Patenter på grønn teknologi innenfor batterier, miljøvennlige materialer, drivstoffceller, vind- og solenergi leveres inn som aldri før til
tross for finanskrise som har dempet forskning på mange andre
områder. I 2000 ble det levert inn 584 patentsøknader på grønn teknologi. I 2009 er tallet 3424 grønne patenter dekket av Konvensjonen
om patentsamarbeid (PTC). Japen står for en tredjedel av alle solenergipatenter og nesten halvparten av alle patenter på drivstoffceller. En
fjerdedel av alle nye grønne patentsøknader kommer fra USA, ifølge
Verdens opphavsrettorganisasjon (WIPO).

Fusjonskraftverk kan dekke verdens energibehov.
Patenter på grønn teknologi øker.
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På randen av utryddelse har Slankorien
igjen blitt oppdaget etter å ha vært
savnet i 60 år.

Familien Obama ønsker 20 til
50 nye solcellepaneler på taket
av Det hvite hus. Tidligere president Ronald Reagen fikk tilsvarende solpaneler fjernet fra
taket i 1986, ifølge Reuters. Det
var tidligere president Jimmy
Carter som først fikk solpaneler
installert allerede i 1979 under
en oljekrise. Energidepartementet har regnet ut at Obama og
myndighetene vil spare 18.000
kroner i året på strømregningen
ved å installere panelene igjen.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem ønsker
ikke grønne investeringer i unoterte
aksjer og infrastruktur.

foto : reuters

(Ill: istockphoto.com)

Unge bekymret
Norske ungdommer er bekymret
for konsekvensene av klimaendring, og seks av ti mener norske
politikere gjør altfor lite for å begrense klimautslippene i Norge,
følge en undersøkelse utført av
TNS gallup for Teknologirådet.
73 prosent av de spurte tror
det vil bli flere naturkatastrofer
i framtiden på grunn av global
oppvarming, og 69 prosent
bekymrer seg for konsekvensene av klimaendringer. Hele
åtte av ti unge i alderen 13 til 17
år mener at klimaendringene er
menneskeskapte.

Bekymrede forskere konstaterer at 20
prosent av planetens plantearter er
truet med utryddelse.

Norsk propagandahjelp
Diktatoren i Ekvatorial-Guinea
er snart ferdig med å modernisere sin sensurerte statskanal.
De som fikk gigantoppdraget
var Nera Networks fra Bergen. President Obiang har kalt
seg ”landets gud” og har et
velsmurt propagandamaskineri
i ryggen. Befolkningen lever i
fattigdom mens presidenten og
støttespillerne lever i ekstrem
luksus på landets oljeinntekter.
Norwatch

Esso i Norge importerer olje fra diktaturet Ekvatorial-Guinea.

Essos diktator
Når du fyller bensin på tanken
på en Esso-stasjon i Norge,
kan du være med å støtte ett
av Afrikas verste diktaturer.
Tabu-landet Ekvatorial-Guinea
eksporterte råolje til Essos
anlegg i Tønsberg for opptil 1.2
milliarder kroner i fjor ifølge
tall fra Statistisk sentralbyrå.
77 prosent av befolkningen i
Ekvatorial-Guinea lever i dyp
fattigdom.

(Foto: Reuters)

Obama satser på sol

I en fersk meningsmåling kommer det
fram at unge er bekymret for klimaforandringene og planetens framtid.

Norwatch

(Foto: Esso)

President Obama får solcellepaneler.

En femtedel av jordas 380.000
plantearter kan bli utryddet som følge av landbruk,
kjøttproduksjon, avskoging og
utbygging, ifølge en rapport
fra Verdens naturvernunion
(IUCN). – Vi kan ikke sitte å se
på at plantearter forsvinner.
Plantene er grunnlaget for livet
på jorda, for ren luft, vann, mat
og drivstoff, sa forsker Stephen
Hopper til Reuters under presentasjonen av rapporten.

foto : lillian jonassen

Bestanden av ferskvannsdelfiner faller i noen av verdens
viktigste elver. Ny forskning
viser at delfinene er en god
indikator på hvordan det står
til med økosystemet til elvene.
En voksende befolkning som
trenger mer mat og energi øker
presset på økosystemet knyttet
til elvene. Delfinelvene Yangtze,
Ganges, Mekong, Indus og
Amazonas er spesielt utsatte. Den gode nyheten er at siden
det er vi mennesker som har
skapt problemene, kan vi også
løse dem, mener Dr. Li Lifeng i
WWF.

(Foto: Zoological Society London)
foto : lillian jonassen

Nedtur for elver og delfiner

Hver femte planteart truet

(Foto: Crestock.com)

Ferskvannsdelfiner er en indikator på
elvenes økologiske helsetilstand.

Norges Bank ønsker ikke å
øremerke oljefondmidler til
investeringer rettet mot miljø og
bærekraftig vekst, ifølge et brev
fra sentralbanksjef Svein Gjedrem
til Finansdepartementet. Regjeringen har ønsket at det etableres et nytt investeringsprogram
rettet mot bærekraftig vekst i
fremvoksende markeder. Investeringer i unoterte aksjer og infrastruktur ble lagt fram som mulige
alternativer. Gjedrem mener
unoterte grønne investeringer
kan utvanne målet og mandatet
om å maksimere avkastningen for
framtidige generasjoner.

(Foto: Norges Bank)

(Foto: WWF)

Den kritisk truede Slankorien
(Loris tardigradus nycticeboides) fra Sri Lanka var klassifisert
som savnet etter å ikke ha blitt
observert på 60 år. I sommer
ble den lille krabaten observert
igjen og arten ble fotografert
for første gang, ifølge Zoological Society London. Australske
forskere har satt opp en liste
med 187 pattedyrarter som
er klassifisert som savnet eller
mistenkt for å ha dødd ut. 67
av de savnete artene har blitt
gjenoppdaget de siste årene,
melder forskning.no.

Ønsker ikke grønnere
oljefond

(Foto: Pressebilde)

foto : reuters

Søkk borte i 60 år

Nera Networks i Bergen tok jobben
med å smøre propagandamaskinen til
diktatoren Teodoro Obiang Nguema i
Ekvatorial-Guinea.
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Profilen Siri Martinsen

tekst Knut-Erik Helle
foto Lillian Jonassen

Å kjempe for dyrs rettigheter er ikke for sarte sjeler. Staten bruker millioner på å
motarbeide budskapet, mediene synes det blir for ubehagelig og kjøttforbruket
øker år etter år. Siri Martinsen kjemper mot samfunnets ensidige utnytting av
dyr og natur.

Dyrenes beste venn

“

Det er overtydelig at landbruks og
matminister Lars Peder Brekk ikke
vil ta i sammenhengen mellom klima
og kjøttforbruk med ildtang engang.
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Siri Martinsen og dyrevernorganisasjonen NOAH kjemper for
rettighetene til blant annet de
rundt 70 millioner kyllingene,
1,5 millioner grisene, 1,1 millioner sauene og de 300 000 kuene
som avlives hvert år for å dekke
kjøttforbruket i Norge. Klimaforandringene har blitt et viktig
argument for dyrevernerne i tillegg til lidelsen og smerten den
industrielle kjøttproduksjonen
påfører våre medarter før de
havner på matfatene våre. Ifølge
FN står den industrielle produksjonen av animalske produkter
for 18 prosent av de globale klimautslippene.
– Det er nesten for tydelig hva
vi kan tjene på å snu ryggen til
kjøttindustrien. I tillegg får vi
stoppet den forferdelige industrielle utnyttelsen av dyr og et
kosthold med mindre kjøtt er
dessuten bra for helsa, mener
Siri Martinsen. Hun synes det
er mistenkelig stille rundt problemstillingen i landbruksdepartementet, regjeringen, blant
politikerne, i media og i noen
miljøorganisasjoner også.

Motvillig minister

Landbruks og matminister Lars
Peder Brekk gav nylig ut en klimamelding for landbruket. Til
tross for en rekke rapporter fra
FNs landbruksorganisasjon
FAO om klimabelastningen
knyttet til produksjon av animalske produkter, satte ikke
dette noe preg på ministerens
klimamelding.
– Klimameldingen nevnte
kjøtt med et par setninger
sammen med en forsikring
om at det ikke er et problem i
Norge. Konklusjonen var at vi
må produsere mer kjøtt. Det er
overtydelig at landbruks og matminister Lars Peder Brekk ikke
vil ta i sammenhengen mellom
klima og kjøttforbruk med ildtang engang, konstaterer Martinsen. Hun har mange flere
eksempler.
Ved Universitetet for miljø
og biovitenskap (UMB) har
man forsket på å dyrke miljøvennlig kjøtt i cellekulturer
med utgangspunkt i stamceller. Landbruksdepartementet er
langt fra begeistret for kjøtt som

ikke krever at en dreper dyr og
som er klimavennlig.
– Søknaden som forskerne
sendte i håp om støtte til å
arbeide med såkalt in vitrokjøtt ble ikke engang besvart
av Landbruksdepartementet.
Det er åpenbart at «kunstig»
kjøtt truer visse ledd i næringen
som departementet ser på seg
selv som den høye beskytter av,
poengterer dyreverneren.
Skjev informasjon

Det er ikke bare visjonære forskere som ikke får støtte av
L a ndbr u k sdepa r tementet.
Organisasjoner som arbeider
med dyrs rettigheter får ikke
statsstøtte, i motsetning til
regjeringskritiske miljøorganisasjoner som får tildelt millioner
fra Miljøverndepartementet for
å være en uavhengig motvekt i
samfunnet.
– Informasjonsbildet er veldig
skjevt fordi næringen får støtte
til å reklamere for seg selv, mens
organisasjonene som jobber med
å være en motvekt til næringen
ikke får støtte. I Norge påvirker

• Navn: Siri Martinsen
• Alder: 37
• Sivilstand: Samboer
• Familiedyr: Flere omplasserte katter, en hund og en
kanin.
• Profesjon: Veterinær, Leder
i organisasjonen NOAH – for
dyrs rettigheter og redaktør
for bladet NOAHs Ark.
• Opptatt av: Dyrs rettigheter, miljø, klima og vegetarisk matpolitikk.
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Profilen Siri Martinsen

næringen oss med hjelp av store
reklamebudsjetter for å få oss til
å spise mer kjøtt. Og det fungerer
åpenbart, forteller Martinsen.
Opplysningskontoret for kjøtt
bruker 60 millioner hvert år for å
fremme økt kjøttforbruk i Norge.
I tillegg har en opplysningskontorene for fisk og melkeprodukter som støtter opp under
næringen.
– I Danmark får dyrerettighetsorganisasjoner støtte til å
drive arbeidet sitt. I Norge tildeles ikke støtte etter faste regler,
det later til å gå mer på hva og
hvem noen i landbruksdepartementet liker eller ikke, hevder
dyrevennen.
Stille i mediene

Kjøttindustrien slipper billig
unna i mediene også, følge Martinsen. Nylig advarte FNs miljøprogram (UNEP) om at verden
står overfor økt sult og fattigdom
hvis vi ikke legger om til et mer
vegetarisk kosthold i rapporten
«Miljøkonsekvenser av forbruk og
produksjon». Forbruket av kjøtt
og melkeprodukter ikke bærekraftig, slår rapporten fast. Professor Edgar Hertwich ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)
ledet arbeidet med rapporten
som ble møtt med stillhet i norske medier, men ble flittig sitert
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av media utenfor landegrensene.
– Kanskje journalistene rundt
om i redaksjonene synes det er
ubehagelig å gå inn i problemstillingen eller at de tenker at
det er ubehagelig for leserne å få
vite om det. Mattradisjonene og
vanene våre er veldig personlige,
men det er jo også andre klimarelaterte spørsmål som for eksempel privatbilismen.
– Mediene mener kanskje det
ikke selger aviser å utfordre matvanene til leserne, påpeker Martinsen.

“

Utfordrer mattradisjonene

Å utfordre nordmenn til å spise
mindre eller droppe kjøttet helt
er en viktig del av arbeidet til
NOAH og er viktig i kampen mot
klimaforandringene også.
– Mange spiser kjøtt bare fordi
det smaker godt. Jeg tror de ville
ha like mye glede av annen mat
hvis det var tradisjon for det. En
kan fint leve uten dyreprodukter,
mener Siri Martinsen bestemt.
Hun vil utfordre folk til å tenke
ut fra dyrenes perspektiv, innse
hvilke behov de har, se hvilken

Det er en utopi å tro at vi kan ha en
industriell kjøttproduksjon der dyrene
har det bra.

Hun tror det er mange som
ikke vet om den enorme belastningen forbruket av animalske
produkter påfører klimaet.
– Jeg forstår ikke hvorfor
mediene mener dette ikke har
nyhetsverdi. Det er en stor sak
og det er jo oppsiktsvekkende at
så mange problemer kan løses på
en gang ved bare å legge om matpolitikken.

smerte og redsel vi utsetter de
såkalte matdyrene for og inspirere
oss til å tenke nytt om våre medarter som vi deler planeten med.
– Livene til dyrene har en verdi
i seg selv, ikke i kraft av at vi kan
bruke dem og at de er nyttige for
oss. Det er utgangspunktet for
arbeidet vårt. Vi har utviklet et
ekstremt systematisk bruksforhold til våre medarter i samfunnet vårt, konstaterer hun.

Ingen matdyr har det bra nok
i Norge i dag, mener veterinæren
og dyrevennen Martinsen.
– Det er en utopi å tro at vi
kan ha en industriell kjøttproduksjon der dyrene har det bra.
At noen av dyrene som slaktes
for kjøtt får noen glade måneder
på utmarksbeite i naturen, veier
ikke opp for frykten og smerten
de føler på vei til og i slakteriet. Vi
mennesker har mye makt og har
et spesielt ansvar for andre arter.
Dobbel utvikling

Til tross for at vi spiser mer kjøtt
og prisene på kjøtt faller i Norge
ser Martinsen lyspunkter for våre
medarter.
– Gjennom informasjonsarbeidet vårt ser vi at bevisstheten
om dyrs rettigheter øker blant
folk. Da vi startet for 20 år siden
var det ikke på langt nær like
vanlig som i dag å være vegetarianer. Den norske diskusjonen
om det industrielle utnyttingen
av dyr i matproduksjonen er i
ferd med å åpnes opp, mener
Martinsen. Hun mener verden er
stadig i endring og mye som ble
sett på som utenkelig eller utopisk for 100 år siden eksisterer i
dag. Håpet er at det skal gjelde
samfunnets forhold til matdyrene også.
– Virkeligheten er hva vi gjør
den til. Det står på valgene vi gjør.

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?

(Foto: Knut Bry)

grønn makt

Grønne partier fosser fram. Miljøpartiene i land etter land oppnår
historiske valgresultater og har beveget seg fra marginal
opprørposisjon på til politisk makt. De siste tjue årene har de
grønne sittet i regjering i 17 europeiske land. Vi står kanskje foran
et grønt, partipolitisk paradigmeskifte tror eksperter.

Det svenske miljøpartiet gjorde et historisk godt valg under
Riksdagsvalget 19. september i høst. Her fra partiets valgvake i Sødra
Teatern i Stockholm hvor de to ledende talspersonene Maria Wetterstrand
og Peter Eriksson møter pressekorpset etter at valgresultatet begynte å
bli klart. (foto: Miljøpartiet, de grøna/flickr.)
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tema grønn makt

tekst Arne Storrønningen

Miljøpartiene kan komme til å spille den samme rollen i det
tjueførste århundre som sosialdemokratene gjorde i det tjuende, mener den svenske miljøpartiveteranen Per Gahrton.

Det tjueførste
århundre kan bli
dominert av grønn
politikk

E

n mann dukker opp
i høstregnet utenfor
partikontoret til Miljöpartiet de Gröna
(MP) i bydelen Södermalm i
Stockholm. Jeg befinner meg
i episenteret for den svenske
urbane miljøbevegelsen. Søder
som området kalles i dagligtale
med sine nesten hundretusen
innbyggere er en av valgkretsene
hvor de svenske grønne fikk den
største lokale oppslutning under
Riksdagsvalget 19. september i
år med 18,9% av stemmene.
Ny, grønn kraft

Jeg skal møte Per Gahrton, styreleder for den grønne tenketanken Cogito, forfatter, sosiolog,
tidligere representant i EUparlamentet og sentral aktør og
medgrunnlegger av Miljøpartiet
i Sverige.
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Per Gahrton vet mer om grønn
politikk, grønn ideologi og grønne
politiske partier enn de fleste. Han
har forfattet en rekke bøker, holdt
foredrag og skrevet hundrevis av
avisartikler om temaet, og selv
vært en sentral, grønn politiker
både i EU-parlamentet og i den
svenske Riksdagen.
I en ny rapport som han har
skrevet sammen med tenketankredaktøren Angela Aylward går
han grundig igjennom de europeiske miljøpartienes regjeringsmedvirkning de siste tjue årene.
I følge rapporten har miljøpartier i 17 land i Europa deltatt i
regjeringskoalisjoner i perioden
fra 1990. Dette er underkjent for
mange i Sverige, tror Gahrton.
Mange sitter fortsatt fast i gamle
forestillinger om miljøpartiene
som grønne, marginale opprørspartier.

– Miljøpartienes framgang i
mange land, både i og utenfor
Europa, viser at grønn politikk
for lengst har forlatt barndom
og pubertet og befinner seg i en
mer etablert og maktorientert
fase , mener den svenske tenketanksjefen.
Det er ikke lenger usannsynlig
at vi kan få en grønn tysk kansler
eller en grønn fransk president.
Tendensen i grønn politikk er
klar: Miljøpartiene er ikke lenger
et marginalt vedheng til etablert
politikk. De er i like stor grad deltaktige i regjeringsdannelser og
politikkutforming, ifølge Gahrton.
Makt i sikte

Det er lett å finne eksempler på
grønn partipolitisk framgang,
dette er trenden i en rekke land
nå, forteller den svenske miljøpartiveteranen:

02.

01.

I en ny tysk meningsmåling
fikk det grønne partiet en oppslutning på 24 prosent, jevnstort
med det sosialdemokratiske partiet. Det er historisk at både det
147 år gamle Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
kom så dårlig ut og at Die Grünen puster dem i nakken.
I første runde av det brasilianske presidentvalget fikk den
grønne kandidaten, tidligere miljøvernminister og senator for det
grønne partiet (PV) Marina Silva,
19 prosent.
I Australia gjorde de grønne
i augustg 2010 et historisk valg
med 11,4 prosent stemmeoppslutning.
Partikoalisjonen Europe Écologie ledet av Daniel Marc CohnBendit, mannen som i sin tid ble
pekt ut som lederen for det franske studentopprøret i 1968 – fikk

03.

i Eu-valget for et år siden mer enn
16 prosent oppslutning, en framgang på mer enn 8 prosent.
Under høstens valg i Latvia
oppnådde en sammenslutning av
det grønne partiet og bondepartiet nesten tjue prosent oppslutning og tjueto seter i parlamentet.
Det mest nærliggende eksemplet er det svenske miljøpartiet
som oppnådde 7,3 prosent oppslutning i høstens riksdagsvalg,
en framgang på omkring 2,1 prosent og en økning fra tjue til tjuefem seter i nasjonalforsamlingen.
Politisk paradigmeskifte

Per Gahrton mener vi kan stå
foran et paradigmeskifte i europeisk partipolitikk:
- Den svenske nobelprisvinneren i fysikk og kjernekraftmotstanderen Hannes Olof Gösta
Alfvén (1908-1995) har hevdet at

på samme måte som liberalismen
ble født på 1700-tallet og dominerte på 1800-tallet, og sosialdemokratiet ble født på 1800 og
fikk makt på 1900-tallet, så kan
de grønne partiene som ble unnfanget på 1900-tallet dominere i
det inneværende århundre, forteller Per Gahrton.
-Mye kan tyde på at han får
rett. Vi står muligens foran en ny
og langvarig epoke med grønne
politiske partier som en dominerende kraft i partipolitikken, tror
tenketanksjefen.
Den grønne framveksten skjer
i kjølvannet av et kraftig fall i
oppslutningen om de sosialdemokratiske partiene. I Sverige
gjorde S sitt dårligste valgt siden
partiets 1914. Det kan også værer
til langsiktig fordel for en ideologiske fornyelse, mener Gahrton.
Samtidig som sosialdemokratiet

har forvandlet Sverige fra et fattigsamfunn til en velferdstat,
hører det også idetørke og demokratisk underskudd, med til historien om partiets 70 år lange
hegemoni.
Når man leser de seneste biografiene om Olof Palme, forstår
vi at han ikke bare var en mester i å fenge sitt publikum, men
også en verdensmester i å avmobilisere uavhengige folkebevegelser. Også miljøbevegelsen skulle
temmes og innordnes. Selv var
Olof Palme blant de sterkeste
motstanderne – da ideen om et
svensk milløparti dukket opp på
80-tallet, sier Gahrton.
- Allikevel stilte Miljøpartiet
til valg i koalisjon med Sosialdemokratene og Venstrepartiet
i en rødgrønn, ny konstellasjon i
svensk partipolitikk?
Det var den mest logiske og

01. Miljøpartiets ledende talskvinne,
Maria Wetterstrand, på trikken i Stockholm under valgkampen tidligere i år.
(Foto: Miljøpartiet)

02. Den svenske miljøpartiveteranen,
forfatteren og styreleder for den grønne, tenketanken Cogita, Per Gahrton,
tror vi kan stå foran en periode med
langvarig, grønn, politisk dominans.
(foto: Arne Storrønningen)

03. Det svenske miljøpartiets generalsekretær Agneta Børjesson kan notere
historisk medlemsvekst.
(foto:Arne Storrønningen)
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Fakta

Grønne fakta
kV
 erdens første grønne partier

Grønn partimakt
- Det finnes en stor kunnskapsbrist om grønne partiers medvirkning i regjeringer i europeiske land og internasjonalt, mener Per
Gahrton, styreleder for den svenske grønne tenketanken Cogito.
I følge en ny, stor undersøkelse ( GRØNA I REGERING, Per
Gahrton og Angela Aylward , 2010) fra tenketanken, har grønne partier innehatt regjeringsrepresentasjon i 17 land i Europa
siden 1990. De 17 landene er Belgia, Bulgaria, Estland, Finland,
Frankrike, Georgia, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Polen, Romania,
Slovakia, Slovenia, Tsjekkkia, Tyskland og Ukraina.
Per august 2010 har de grønne partiene i Finland, Latvia og
Irland regjeringsrepresentasjon.
Grønne partier har også medvirket i regjeringer utenfor
Europa, blant annet i Burkina Faso, Guinea Bissau, Mauritius,
Kenya og Vanuatu.
I tillegg finnes eksempler på sterke grønne partier i Østerrike,
Luxenburg, Nederland, Sverige, og Sveits, som ikke har oppnådd regjeringsposisjon, men som allikevel har spilt en betydelig
politisk rolle.

04.

05.

beste veien mot regjeringsmakt,
mener
Miljøparti-veteranen.
Men dersom den mer framtidsrettede Mona Sahlin skulle tape
den interne maktkampen i det
sosialdemokratiet – og de tilbakeskuende og fossile ”gråsossarne” skulle vinne fram, kan det
grønne partiet like godt vende seg
mot høyre i jakten på politiske
partnere, ifølge Gahrton.
Både politiske journalister
og statsvitere har ofte ønsket å
tvinge miljøpartiene inn på den
politiske høyre-venstre-aksen.
Det er viktigere å understreke at
vi hører hjemme i en ny politisk
dimensjon, mener tenketanksjef
Per Gahrton.
Grønt og moderne

Bak mange politiske gjennombrudd finnes det et reklamebyrå.
Bak det svenske miljøpartiets suksessrike valgkampanje ”Modernisera Sverige”, finnes Locomotiv.
Dynamikken fantes der allerede, sier Jens Soneryd, prosjektleder bak kampanjen, når jeg møter
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04. Jens Soneryd i reklamebyrået Locomotiv var prosjektleder for den grønne
valgkampanjen ”Modernisera Sverige”
som har blitt omtalt som svært vellykket.
(foto: Arne Storrønningen)

05. Profesjonell medieopptreden er
viktig for det svenske miljøpartiet.
Ledende talskvinne Maria Wetterstrand
ble en av de mest populære politikerne
under den svenske valgkampen i høst.
Her mottar hun en pris som landets mest
”miljømektige”. (Foto: Fredrik Hjerling)
06. Fra en anti-kjernekraft demonstrasjon på torget i Sundsvall i Sverige i 1982.
Ulla Dahl taler. ( Foto: Åke Askensten)
07. Miljøpartiet de grønas ledende
talsmann Peter Eriksson deltar på et
valgarrangement om grønn mat.
08/09. Eksempler på plakater fra
kampanjen ”Modernisera Sverige”.

ham i byråets lokaler i Kungsgatan i hjertet av det sentrale
Stockholm. Det handlet mer
om å finne enn oppfinne, ifølge
reklameeksperten. Politisk suksess handler om at man tror på
det man holder på med og ikke
vender kappen etter vinden. Det
handler om gammeldags, god
ærlighet, mener Soneryd. Han
mener at det svenske miljøpartiet er preget av en synlig og sterk
vilje til å gjennomføre en grønn
politikk, noe som har bidratt til å
gi partiet troverdighet, ikke bare
på miljøområdet, men også andre
viktige felt av politikken. I tillegg
har de behersket mediearenaen
på en profesjonell og god måte.
Slagordet og ModerniseraSverige-kampanjen er omtalt
som meget vellykket?
Vi ønsket å gripe tak i noen
av fordommene og de gamle
forestillingene hos folk om de
grønne, forteller Soneryd. Poenget var å knyttet modernitetsbegrepet tett opp til grønn politikk,
grønne valg og grønn livsstil. På

en måte ”stjal” vi begrepet fra
Mps politiske motstandere og
ga det et fornyet innhold. Vi ville
vise at grønn politikk handlet
om nye arbeidsplasser, bærekraftig økonomisk vekst, sosial sikkerhet – at den ikke var utopisk,
men realiserbart her og nå.
Urban og grønn

Det er utvilsomt i ferd med å
vokse fram en grønn bevissthet
blant mange unge i storbyene
og i den urbane middelklassebefolkningen, sier den svenske
reklameeksperten. For eksempel opplever vi at mange i Stockholm begynner å se på bilbruk
i byen på linje med sigarettøyking, umodent, tilbakesatt og
noe man ikke ønsker å utføre i
fullt flomtlys.
Hva kjennetegner de unge,
urbane miljøidealistene, sett med
en reklamemanns øyne?
De unge som er engasjert i
miljøspørsmål er like interessert
og engasjert som 70- og 80-talletgenerasjonen, men de er langt

06.

08.

07.

09.

“

Mange i Stockholm begynner å
se på bilbruk i byen på linje
med sigarettøyking, umodent og tilbakesatt.

mer individualistiske. De engasjerer seg på en annen måte. På
70-tallet var det naturlig å organisere seg, massemønstringenes
tid. Det er langt fra bildet i dag.
Den tyske sosiologen og samfunnsforskeren Ulrich Beck har
utformet begrepet ”masse-eremitter”. Vi handler som individer, men allikevel i fellesskap og
som en del at et større, overgripende handlingsmønster.
- Miljøpolitikk må trolig
inneholde noen upopulære elementer, endringer i reisevaner,
evt, forbruksreduksjon, osv. hvordan skape aksept for dette

i befolkningen?
Jo, ønsker man forandring,
kommer man ikke utenom tiltak
som oppfattes som ubekvemme.
Kunsten blir å vinkle dette
positivt, få fram de positive resultatet av de upopulære tiltakene.
Det blir som trening, mener Jens
Soneryd. Til å begynne med er
det et blodslit og beinhardt.
Gradvis blir det mer lystbetont
og morsomt, og målet er å være
i god fysisk form, en kropp som
man trives med og overskudd og
glede i hverdagen.
Men vi lever i en medietid
hvor det fokuseres på det kort-

siktige og umiddelbare, det å
kommunisere sammenhenger
og politikk som er mer kompliserte, er krevende, mener prosjektlederen. Hovedstrategien
i forandringsvirksomhet som
krever upopulære tiltak, er å
fokusere kraftig på alle fordelene og gevinstene ved tiltakene.
Selv om de krever forsakelse i
første omgang, venter belønningen rundt neste sving.
I maktens høyborg

Agneta Børjesson burde knapt
hatt tid til å puste. For tiden
har hun jobben både som det
svenske miljøpartiets generalsekretær og sin nye rolle som
representant i Riksdagen å ivareta. Men kvinnen som møter
meg i resepsjonen i den gamle
østre riksdagsbygningen utstråler både avslappet vennlighet,
konsentrasjon og fokus.
Partiet hun er med på å lede
har hatt en unik framgang de
siste årene. Tallene taler for
seg: De siste ti årene har med-

ble stiftet i Australia i april
1972 og i New Zealand i mai
samme året.
kD
 et første nasjonale grønne
partiet i Europa ble grunnlagt i
England i februar 1973.
kA
 ntallet grønne partier har
vokst kraftig siste i løpet av
de siste 30 årene. Det finnes i
dag grønne partier i de fleste
land i verden med demokratisk
styresett.
k F ra 2000 til 2010 har grønne
partier deltatt i nasjonale regjeringer i 17 europeiske land.
kV
 erdens første grønne statsminister var Indulis Emsis i Latvia
som innehadde posisjonen
som regjeringsjef i 2004.
kD
 e grønne partiene har ulikt
opphav, men mange har røtter
i miljøbevegelsen, fredsbevegelsen, anti-kjernekraft og i
feminismen.

lemstallet økt med 54 prosent.
Partiet opnnådde 11 prosent
oppslutning i EU-valget i 2009
og 7,2 prosent oppslutning
under høstens Riksdagsvalg.
Miljøpartiet har omkring
13.000 medlemmer, flere enn
noensinne før. 53 % er kvinner,
47% menn. Gjennomsnittsalderen er 39 år og gjennomsnittelig fartstid i partiet er 5 år.
Da det svenske miljøpartiet
ble stiftet for 29 år siden regnet
de fleste nykomlingen som et
marginalt protestparti helt på
sidelinjen i den etablerte politikken. Men allerede etter sju år – i
1988 - oppnådde partiet en oppslutning på 5,9 prosent og suste
rett inn i Riksdagen med en
gruppe på tjue representanter.
Ikke uten grunn ble resultatet
også den gangen beskrevet som
historisk. Ikke bare ankom de
nye, grønne politikerne den svenske nasjonalforsamlingen til rytmene fra heftig sambamusikk,
men det var også første gang på
sytti år at et nytt parti ved egen
FOLKEVETT nr. 5 • 2009
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Kjente grønne:

Caffelattepartiet

Eva Joly (67)

- Invitasjonen på valgnatten fra
statsminister Fredrik Reinfeldt
om samarbeid, ga den rom for
et blå-grønt regjeringsalternativ?
Agneta Børjesson rister forsiktig på hodet. Nei, det kan ikke
forståes som en invitasjon til oss
om å sitte i regjering. Miljøpartiet
har hele tiden hatt en klar holdning her, vi samarbeider der det er
naturlig, men ser det ikke som en
oppgave å være et støtteparti eller
langt mindre delta i en regjering.
Dere har god oppslutning fra
unge i de store byene, og har blitt
karakterisert som et caffelatteparti.
Jo, men vi har også gradvis
fått støtte fra andre aldersgrupper og har vokst i bredde både i
forhold til politikkområder og
velgeroppslutning. Dessuten viser
den sterke støtten fra unge velgere at politikken oppfattes som
framtidsrettet og med en positiv
innflytelse på sysselsetting og
jobbmarked. Vi vokser, sier Børjesson dempet og selvbevisst.
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Joschka Fischer (62):

Maria Wetterstrand (37)

Kanskje den mest kjente av
Europas grønne politikere. Tidligere profilert venstreradikaler.
Sjokkerte det etablerte Tyskland
da han avla mininister-eden som
miljøvernminister i delstatsregjeringen i Hessen med joggesko på beina.
Han har vært Tysklands visekansler og utenriksminister i den rød-grønne koalisjonen fra
1998 til 2005. Trakk seg fra politikken i 2006, er
nå knyttet til Princeton universitet.

Svensk grønn politiker og ledende talskvinne for Miljøpartiet
de grøna. Innvalgt i Riksdagen
for Stockholm i 2001. Oppnådde
også stor popularitet under
Riksdagsvalgkampen 2010 og
scoret ofte høyere på popularitetsmålingene enn
statsministerkandidaten Mona Sahlin. Omtales
som miljødronningen i svensk politikk . Hun er
utdannet biolog.

José Bové (57)
Kjent fransk bondeleder. Talsmann for Via Campesia, og aktiv
i anti-globaliseringsbevegelsen.
Ble kjent langt utover Frankrike
da han i 1999 demonterte en
McDonald‘s restaurant i Millau
Aveyron i protest mot kjedens bruk av hormonbehandlet kjøtt.
7. juni 2009 ble han valgt som representant
for de franske grønne i EU-parlamentet.
Hjemmeside: http://jose-bove.eu/

Norskfødt fransk politiker,
tidligere forhørsdommer. Omtalt
som en av Frankrikes mest
nådeløse og ubestikkelige korrupsjonsjegere. Joly ble innvalgt
i Europaparlamentet for valgforbundet Europe Écologie i 2009,søsterpartiet til
Miljøpartiet De Grønne, som representant for
den franske regionen Île-de-France. Presidentkandidat for Miljøpartiet de grønne i det franske
presidentvalget i 2012.

Wangari Maathai (70)
Kenyansk miljøforkjemper og politiker. Omtalt som Afrikas mest
frittalende miljøaktivist.
Mottok Nobels Fredspris i
2004. Har også blitt belønnet
med den norske Sofieprisen og
flere andre internasjonale utmerkelser. Grunnla
”grønn-belte-bevegelsen” i 1977 som har spilt
en sentral rolle i treplanting i Kenya. Grunnla
Mazingira Green Party Kenya i 2003, tilsluttet
organisasjonen Afrikas Grønne Partier og Global
Greens.Ble innvalgt i det kenyanske parlamentet i
2002. Visemiljøvernminister fra 2003 til 2005.

Marina Silva (52)
Brasiliansk miljøaktivist, tidligere
miljøvernminister i regjeringen
til Luiz Inácio Lula da Silva. Med
røtter i Amazonas-regionen har
den etnisk portugisisk-afrikanske
politikeren arbeidet systematisk
for å stoppe avskoging og skape sosial rettferdighet i området.
Silva har uttalt at ”hun ønsker å bli den første
afrikansk-brasilianske kvinnen med oppvekst i
fattigdom som blir president i Brasil. Under den
første runden av presidentvalget i år fikk hun 19
prosent av stemmene.

Daniel Cohn-Bendit (65)
Tysk-fransk politiker, medlem av
Europaparlamentet for det tyske
partiet De grønne. En av lederne
for studentopprøret i Paris i 1968
og kjent under navnet «Dany
le Rouge» etter at han hadde
foreslått å erstatte den franske trikoloren med
en rød fane og på grunn av sin røde hårmanke.
Under de såkalte mai-urolighetene i Paris ble
Cohn-Bendit av tabloidpressen fremstilt som
opprørets leder og som revolusjonær, og ble
utvist fra Frankrike. Venn av Joschka Fischer og i
perioder Fischers politiske rådgiver. I 1989 byråd
for multikulturelle saker og viseborgermester i
Frankfurt.
I 2003 spilte han en viktig rolle i grunnleggelsen av det europeiske grønne partiet.

Vekst
og miljø
er et
felles
ansvar
- vi gjenvinner batterier

Kilde: Wikipedia og personlige hjemmesider

www.batteriretur.no

Nygren Design as

hjelp hadde skaffet seg representasjon i Riksdagen.
Flere teorier har versert om
hvorfor det unge, grønne partiet,
overraskende kunne oppnå en
slik posisjon.
En av forklaringer var at velgerne ble påvirket av nye, lokale
miljøkatastrofer som ukontrollert algevekst i Østersjøen og seldød på den svenske vestkysten.
Et annet forhold som har blitt
tillagt betydning var partiets
røtter i 80-tallets sterke, svenske
motstand mot atomkraft. Bare
to år før partiet fikk plass i Riksdagen, gikk alarmen ved kjernekraftverket i Tsjernobyl. De unge
grønne politikerne hadde store,
aktuelle miljøsaker på sin side, og
frykten etter atomkatastrofen i
øst satt dypt hos folk, mente flere
politiske kommentatorer.
Tilsynelatende kunne det se ut
som om de hadde rett. Som det
første svenske partiet måtte de
grønne forlate Riksdagen. Men i
1994 kom de sterkt tilbake. Partiet har hatt sammenhengende
representasjon i Riksdagen de
siste 16 årene.

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

Mer rettferdig sjokolade
k Unngå gull, sølv og edelstener.

Perler er et mye mer miljøvennlig
alternativ.
k Velg smykker laget av resirkulert

materialer eller andre bærekraftige
alternativer.
kS
 melt om smykker av edle metaller

som du ikke bruker, og få en gulleller sølvsmed til å lage et unikt
smykke. Kjøp smykker bestående
av resirkulert gull, sølv, titan, platina og velg andre produkter i hverdagssmykker, som for eksempel
glass og plast.

Sjokoladeprodusenten Nidar arbeider for å
få all kakaoen de bruker i produktene sine
sertifisert gjennom Utz innen 2015. Utz
er en sertifiseringsordning som gir jordbruksfaglig opplæring til bøndene. Høyere
kompetanse skal gi høyere produksjon og
inntekter til bøndene. Nidar importerer
kakao fra Elfensbenskysten der det blant
annet er dokumentert barnearbeid i kakaoproduksjonen. Nidar håper at økte inntekter
skal få flere barn på skolen. I motsetning
til fairtradeordningen Max Havelaar får
ikke bøndene garantert en minstepris for
produktene sine. De første sjokoladene med
Utz-sertifisert kakao vil komme i butikkene i
løpet av våren neste år.

k f airplaydesign.no

– Smykker av alternative materialer.
ks
 mykkemaker.no

– Smykker av sykkeldekk.
k isandi.no

– Norsk nettbutikk og importør av afrikanske håndverksprodukter.
k alohahemp.no

– Smykker i hamp, tre, stein og skjell.
k friendsfairtrade.no.

Butikk i Storgata i Oslo og nettbutikk.
kp
 eopletree.co.uk
k naturalcollection.com
k tradeforlife.dk

Kilde: etiskforbruk.no
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Illustrasjon: Istockphoto

Smykk deg
vakker og grønn
Følelsene og fascinasjonen for gull, diamanter og edelstener har en
beksvart bakside som ikke funkler. Du kan risikere å smykke deg med
miljøkatastrofer, menneskers lidelse, død og krig. Heldigvis er det
enkelt å smykke seg vakker på en bærekraftig måte.
Gruveindustrien står for enorme klimagassutslipp, er storforbruker av helse- og
miljøfarlige kjemikalier, forårsaker enorme
miljøødeleggelser, de knyttes til brudd på
menneskerettigheter, væpnete konflikter
og utbytting av arbeidskraft. Her til lands
er det langt mellom store, kommersielle
gullsmeder som satser på økologiske og
miljøvennlige produkter, men i andre land
har fokuset på konfliktfulle bloddiamanter

og miljøkatastrofene som gruveindustrien
står bak fått trendy alternativer på plass for
dem som ønsker en grønn livsstil. Nettbutikker som brilliantearth.com, leberjeweler.
com og greenoro.com er eksempler. dottedloop.com selger for eksempel omsmidde og
redesignede resirkulerte smykker. Nettsiden etiskforbruk.no gir gode råd til de som
vil smykke seg miljøvennlig:

kan pusses opp og repareres. Har
du ingen arvestykker selv, finnes
det et stort marked for brukte
smykker, for eksempel på ebay.com
eller finn.no.
kB
 yttelån! Smykker brukes ofte for

lite og ligger bortgjemt i smykkeskrin til ingen nytte. Bedre å byttelåne smykker i stedet for å kjøpe
nytt.
kB
 e om etiske produkter! Spør din

gullsmed om etiske produkter
som ikke skader miljøet, ikke bruker barnearbeid eller bryter med
urfolks rettigheter og andre internasjonale konvensjoner.
k Velg konfliktfrie diamanter! Dia-

manter har i dag en sertifiseringsordning som skal hindre diamanter
fra konfliktområder å dukke opp i
markedet, mens gullindustrien
arbeider med å etablere en tilsvarende standard. Falske sertifikater
og hvitvasking av konfliktdiamanter er likevel et problem.
k L ag dine egne smykker! Ingen

smykker framhever personligheten
mer enn smykker du selv har laget.
Planet Green (planetgreen.discovery.com/jewelry) har mange guider
og tips til hvordan du kan gå fram.

(Ill.: Lenovo)

Grønnere data
Datamaskinprodusenten Lenovo har satt
inn det grønne giret og kan nå tilby 25
svanemerkede datamaskiner som bruker
lite strøm, er laget av materialer som er
minst mulig helse- og miljøfarlige, er enkle
å oppgradere og demontere, bråker lite
og er gode ergonomisk. I første halvår
2010 har Lenovo brukt nesten 2500 tonn
resirkulert plastikk i produktene sine og har
også en strategi for å kutte klimaskadelige utslipp som følge av produksjonen.
Mange produsenter av datamaskiner bruker
fremdeles flammehemmere og tungmetaller
som kvikksølv, noe som bidrar til et alvorlig
avfallsproblem.

k Gjenbruk smykker! Arvesmykker

Miljøvennlige
smykker på nett

Lenovo tar ledelsen på grønne datamaskiner.

Nidar vil gjøre det bedre for kakaobøndene. (Ill.: istock)

Oppskrifter på mobilen
Hvis du har en iPhone, iPad, iPod, en mobil
med operativsystemet Android eller Windows mobile kan du velge mellom en hel
bråte applikasjoner som gir deg miljøvennlige vegetaroppskrifter rett på mobilen
og inn i kjøkkenet. Vegweb.com har laget
programmet “Vegan Recipe Finder” med
over 13.000 oppskrifter for Apple sine produkter. Tilsvarende vegetarapplikasjoner for
Android har flere hundre tusen oppskrifter
du kan gi deg i kast med. Vel bekomme og
ikke mist mobilen i gryta.

Grønn produktguide
Stiftelsen Miljømerking har laget en søkbar
grønn produktguide der alt er svanemerket.
Du finner alle slags produkter i guiden, fra
møbler og datamaskiner, til bleier og matvarer. Sjekk ut guiden på: www.ecolabel.
no/svanemerkede-produkter

Vegetaranbefaling fra FN
Verden står overfor økt sult og fattigdom
hvis vi ikke legger om til et mer vegetarisk
kosthold, advarer FNs miljøprogram (UNEP)
i den ferske rapporten «Miljøkonsekvenser
av forbruk og produksjon». En endring av
kostholdet i mer vegetarisk retning kan
bli et viktig bidrag for å begrense konsekvensene av klimaforandringer og med en
befolkning som vil nærme seg 9.1 milliarder
i 2050 er økningen i forbruket av kjøtt og
melkeprodukter ikke bærekraftig, slår rapporten fast. Professor Edgar Hertwich ved
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) har ledet arbeidet
med rapporten.
- Animalske produkter forårsaker mer skade
enn produksjon av sement, plastikk og metaller. Fôravlingene og biomasse til husdyr
er like skadelig som forbruket av fossile
drivstoff, ifølge Hertwich.
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Ildsjelen

Kanskje er dette norsk bistand
på sitt beste.

Hun bruker omkring fem sekunder
på å avlive myten om undertrykte og
stakkarslige afrikanere. Styreleder for
Framtiden i våre henders søsterorganisasjon i Malawi er på norgesbesøk.
Av Arne Storrønningen (tekst og foto)

En
datter
av Afrika
I den romslige kjelleretasjen til Tønsberg og Nøtterøy
fylkesbibliotek har Framtiden i
våre henders lokallag i vestfoldbyen rigget til informasjonsmøte. Kveldens gjest er Janet
Kasambala (24), styreleder for
Framtiden i våre henders nesten nystartede søsterorganisasjon i Malawi.
Historien om hvordan Framtiden i våre hender ble etablert
i det afrikanske landet handler
om sterk idealisme og tro på at
forandring best kan skje når
den er forankret lokalt og styrt
nedenfra. Kanskje er dette norsk
bistand på sitt beste, om ikke på
sitt største – og langt fra på sitt
mest kostbare.
Det hele begynte i 2006 da
den unge lærerstudenten ved
Høgskolen i Vestfold og med-
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lem i Framtiden i våre hender,
Kjetil Sivertsen reiste på et prosjektopphold til Malawi. Under
oppholdet i landet hørte han
tilfeldigvis om et opplegg i det
beryktede Chichiri–fengselet,
hvor innsatte underviste andre
innsatte – med forbausende
resultater. Etter kort tid etablerte Sivertsen et hjelpeprosjekt
i samarbeid med Framtiden i
våre hender i hjembyen.
Gradvis kom lokale afrikanske krefter i inn i bildet
og i 2008 ble Framtiden i våre
hender Malawi etablert som
en søsterorganisasjon, støttet
av Fivhs lokallag i Tønsberg.
Veien var ikke lang til Janet
Kasambala som allerede hadde
tilknytning til Norge gjennom
et tre måneders utvekslingsopphold ved Høgskolen i Volda

Janet Kasambala i Framtiden i våre hender Malawi.

i regi av Fredskorpset.
Nå er hun tilbake i Norge for
å fortelle om klimautfordringer
og lokalt miljø- og solidaritetsarbeid i et av Afrikas fattigste
land.
To verdener

Framtiden i våre henders fengselsprosjekt har hatt stor framgang og vi har oppnådd svært
gode resultater på kort tid,
ifølge Janet Kasambala. Mer
enn tretti frivillige er engasjert i
undervisningen – og både menn
og kvinner kan nå ta ordinære
nasjonale prøver. Det betyr at
de kan skaffe seg en ordentlig
utdanning, noe som har stor
betydning både for selvrespekt

og inntektsmuligheter seinere.
Om dagen, i sin betalte jobb,
arbeider Janet Kasambala som
lærer ved den internasjonale
skolen i Blantyre, en av landets
beste privatskoler. Som utvekslingsstudent i Norge har hun
god kjennskap til den norske
grunnskolen, og kan fortelle at
utstyrsnivå og forhold ved den
malawiske eliteskolen ligger
betydelig over norsk standard.
Ved fengselsskolen hvor hun
arbeider frivillig er forholdene
stikk motsatt. Da prosjektet var
i sin tidlige begynnelse forsøkte
man å gi blyanter og kladdeblokker til de innsatte via fengselsdirektøren, men alt stoppet
opp der, ingenting ble distribu-

ert videre. Slik er det ikke lenger. Ledelsen i fengselet har for
lengst forstått at hjelpearbeidet
er av stor betydning og at det må
støttes og utvikles.
I et land med hvor nesten
halve befolkningen lever for
under en dollar om dagen er
det helt nødvendig å jobbe med
praktisk hjelpearbeid, som vi
gjør i blant annet undervisningsprosjektet i fengselet,
forteller Kasambala videre.
Samtidig er det viktig å ha et
fokus på strukturer og årsaker
bak fattigdommen – og miljø og
klimaproblemene.
Det neste punktet på listen
over arbeidsoppgaver er spredning av miljøbevissthet, med
vekt på Framtiden i våre henders helhetlige tilnærming og
sterke tro på folks egne evner
til å gripe fatt i sin egen vanskelige livssituasjon. – Det handler
om å gi folk kunnskap og tro på
at de har sin egen framtid i sine
egne hender, hevder hun.
Malawi står med begge beina
oppe i store miljø- og klimautfordringer. Der ser den lille
nystartede malawiske greinen
av Framtiden i våre hender store
oppgaver.
Merkbare klimaendringer

– Klimaendringene er annerledes enn sult- og undernæring.
At folk ikke får mat, blir syke
eller dør, er en katastrofe som
utfolder seg mer i det skjulte.
Virkningene av et klima i farlig
forandring ligger åpent i dagen,
sier den malawiske organisasjonslederen.
Hun forteller videre: Nesten
overalt hvor du reiser i Malawi
ser du spor etter en natur som
har slått seg vrang . Tørke,
avskoging, flom, jordtap og eld-

Invester
i fremtiden
Cultura Bank tenker annerledes enn andre banker.

gamle, naturlige værsykluser
som ikke lenger er til å stole på.
Regntiden som normalt
kom tidlig i november kan utebli til sent i desember. Regnet er
så voldsomt i mengde og intensitet at det river med seg jord og
planter. Avskogingen har gjort
store jordområder forsvarsløse
mot det stadig mer ekstreme
været. Det kan være vanskelig å forstå hvor avhengig den
malawiske økonomien er av
landbruket, mener leder av
Fivh- Malawi.
– 80 prosent bor utenfor de
store byene. Nesten 90 prosent
befolkningen deltar i dyrkingen,
og landbruket utgjør nesten 40
prosent av brutto nasjonal produkt. Penger fra salg av tobakk,
te og sukker med tobakk som
den aller viktigste, står for 80
prosent av eksportinntektene.
Svikter avlingene, slår det
kraftig tilbake, både på nasjonaløkonomien og matforsyningene, forteller hun.

Når våre kunder betror oss sine penger, låner vi dem ut til
samfunnsnyttige og verdiskapende tiltak. Som for eksempel
det økologiske bakeriet Godt Brød eller Kolonihagen som
selger økologiske grønnsaker på nettet.
Stadig flere vil låne penger av oss for å starte en virksomhet
som kan gi fellesskapet valuta for pengene. Derfor trenger vi
mer kapital.
Ved å kjøpe egenkapitalbevis i Cultura Bank får du andel i
alle våre gode prosjekter. For hver 1 000 kr du kjøper egenkapitalbevis for, kan Cultura Bank øke utlånene med inntil
12 500 kr.
Send ’invester’ til 2007,
så forteller vi deg mer.

Mottaker a
v
Nordisk råd
s naturog miljøpri
s 2010

Store oppgaver

Vi står foran gigantiske oppgaver erkjenner den unge
malawiske fivh-lederen. Men
mulighetene til å løse dem er
også mange. For Malawis del vil
treplanting og rehabilitering av
naturområder og åkerland være
av stor betydning. Det finnes
mye afrikansk kompetanse på
dette område som vi kan samarbeide med.
Det vil være viktig å spille
på lag med norske givere, men
også givere i Malawi. Selv om
landet er preget av stor fattigdom, finnes det også personer
og virksomheter i landet som
kan overtales og overbevises til å
hjelpe oss på forskjellige måter,
sier Janet Kasambala.

Tlf: 22 99 51 99
www.culturabank.no
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Tog Den lengste reisen

Tog Den lengste reisen

På togreise:
Laurie MacGregor

På sporet med
nonner og nomader
Verdens høyeste togstrekning, over Gobis endeløse sletter, moder Russland på
tvers, 14.000 kilometer og fem brukte sider i passet. Folkevetts journalist Laurie
MacGregor tok den aller lengste veien hjem fra Nepal.
02.

J

01.
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eg er på reise fra Nepal til
Norge. Over 14.000 kilometer med firehjulstrekker, tog,
hest og båt. I stedet for en døgnreise i flysete med gratis alkohol
og de nyeste filmene som underholdning, har jeg valgt en rute
som kan fullføres på 12 dager om
en har det travelt. Jeg har valgt et
roligere tempo og tar avstikkere
langs ruten. Til sammen skal jeg
være underveis i hele 37 dager
gjennom noen av verdenshistoriens utvalgte severdigheter: over
verdens høyeste fjell til Potalapalasset i Lhasa, Tibet; forbi Den
himmelske freds plass og Den
store muren i Beijing og utover
mot de mongolske slettene; rundt
Baikal-sjøen og videre til Den
røde plass i Moskva, og endelig
inn i Europa gjennom Finland.
Jeg ville reise sakte og ta meg tid
til ettertanke. Ikke minst ville jeg
se med egne øyne at kontinentene
møtes - at en vei i Nepal møter
et togspor i Kina som tar meg
helt hjem. Verdenskartet i hodet
skal brettes ut foran meg, settes
sammen, og henges opp. Ved rei-

sens slutt ville jeg kunne si: Ja,
verden henger sammen.

01. Grenseovergang i byen Erlian fra Kina
til Mongolia.

Historisk sus

02. Restaurantvogn på mongolsk vis.

Reisebyrået Kilroy travels reklamerer for «overlanding» - det å
velge bort fly til fordel for landveier - som en moderne reisetrend. Å krysse Himalaya fra
Nepal og inn i kinesisk-kontrollert Tibet gjennom en elvedal
som siden middelalderen har
blitt brukt som handelsrute for
krydder, salt og kjøtt, og videre
gjennom Mongolias endeløse
ørkenlandskap langs en gammel karavanerute, er for meg en
reise i tråd med reisehistorien
selv. Å runde de samme fjellene,
å drikke fra de samme elvene,
proviantere før ørkenkryssningen: Ved hver etappe opplevde
jeg at jeg gikk i fotsporene til
tidligere reisende som Marco
Polo og Sven Hedin... Og ikke
minst tusenvis av turister, pendlere, og smuglere fra både øst og
vest som tar denne turen hvert
år. Fremfor alt var dette en fellesopplevelse. Togturen fra Asia

03. Vognassistenten, eller «Provodnitsaen», er det viktig å ha et godt forhold
til under turen med den transsibirske
jernbanen.

“

03.

Her ute på slettene, med telt
på ryggen, skulle jeg igjen
oppleve å være min egen
skjebnes pilot.

og vestover er ingen oppdagelsesreise lenger, men heller en reiseoppdagelse.
For ipod-generasjonen

Jeg nøt syv einerbær-duftende
dager på det Tibetanske platået,
der den opplyste turisten må
passe seg for hva hun sier i det
hun rusler gjennom klosterhager
og forbi kjempebuddhaer. Jeg
kunne blitt lengre, men etter åtte
dager tok jeg farvel med Tibets
hovedstad Lhasa. Tiden var inne
å stige ombord det første av de
til sammen fem internasjonale
togene som skulle frakte meg
hjemover – det første, og det
største når det gjelder politikk
og polemikk. Den omstridte
Beijing-Lhasa-banen har gjort
Tibets fjerntliggende platåom-

råde til et attraktiv tilfluktssted
for Han-kineserne fra det tettbefolkede Øst-Kina. Helt siden
strekningen ble åpnet i 2006
har banen stått som et symbol
på Kinas økende dominans over
tibetanerne. Toget, i likhet med
stasjonsbygget og dets omfattende overvåkingssystem, er det
mest moderne av sitt slag. Med
en tv i hver sengekøye, smart
belysning med dempere, passasjerstyrt kupétemperatur og
til og med ekstra oksygen i vognene for å unngå at reisende blir
høydesyke langs verdens høyeste
togstrekning, er dette sannelig et
tog for iPod-generasjonen.
Ikke bare innvendig er toget
teknologisk velutstyrt: Konstruksjonen av sporene var en
omfattende utfordring for ingeFOLKEVETT nr. 5 • 2009
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Fakta

Reiserute og avstander:
Kathmandu-Lhasa k 900 km
over Friendship highway i jeep.
Lhasa-Beijing k 4064 km, 48
timer med tog.
Beijing k Ulan Baatark Irkutsk k
Moskva = 7622 km
Moskva k Helsinki = med tog
759 km

06.

Helsinki k Stockholm med Silja
line = 460 km
Stockholm k Oslo: 540 km
Totalt: 14 345 km

04.

niørene. Store deler av den høyeste strekningen, fra Qinghai til
Lhasa, ligger over 3600 meter
over havet med det høyeste
punkt på litt over 5000 meter.
Kinesiske myndigheter er ikke
redde en utfordring: Å montere togskinnene på permafrost
krevde en skreddersydd løsning
for å unngå at bakken skulle
tines når toget suser forbi to
ganger daglig.
Kinesisk imperialisme

Den 48-timer lange turen fra
Lhasa til Beijing byr på rikelig
med tid til å tenke på tibetanernes skjebne og den teknologiske
revolusjonen som kineserne
gjennomfører på verdens tak.
Mange av de opptil 2500 passasjerer som ankommer Tibets
hovedstad med tog hver dag har
reist med subsidiert billett mot
at de skal bosette seg i området,
og utbyggingen eksploderer i
takt med befolkningstallene.
Pilegrimsbyen ved foten av
Potala-palasset der Dalai Lama-
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04. Tong La passet 4950 meter over
havet.
05. Når en kommer til St. Basil katedralen ved den røde plass i Moskva er en
nesten hjemme.
06. Reiseruten fra Nepal til Oslo.
07. Dampede kinesiske rekeboller passer til enhver anledning.
08. Pilgrim i Lhasa.

“

07.

05.

Ved å krysse klodens største
landmasse på tvers besøkte jeg
åtte hovedstader på fem uker
og brukte opp fem sider i
passet mitt.

ene bodde, har blitt til en Mandarinspråklig millionby i betong
og glass oppdelt av brede veier.
Togforbindelsen til Beijing er en
bekreftelse på at denne utviklingen fortsetter.
Etter kjølige kvelder i Tibet er
første møte med Beijing en vegg
av het luft i det jeg endelig gikk
av toget og ut i den kinesiske
hovedstaden. Temperaturen var
35 grader, klokken var åtte om
morgenen, og smogen farget
himmelen like rød som flagget.
Jeg kjente med én gang at jeg
var sulten på smaker jeg hadde
lengtet lenge etter - smaker som
det ikke er lett å finn i Sør-Asia.
Før den første dagen var omme

hadde jeg smakt både dampede
rekeboller i flere varianter og
den famøse Beijing-anden. Det
var paradisisk. Med gatemat i
verdensklasse, tehus som lurte
meg inn og holdt på meg i timesvis, hippe hutong-kaféer, og en
rekebolle til enhver anledning,
er Beijing et matfat helt uten
sidestykke.
Nomader og dinosaurer

Å få et godt kulinarisk utgangspunkt for reisen videre er viktig, fordi det er langt mellom
Michelin-stjernene i retning av
Mongolia. Det er langt mellom
alt. Jeg hadde lenge drømt om
de store horisontene og et land

like bredt og åpent som himmelen. Gjennom Mongolia skulle
jeg ri på hest og gjenoppdage
friheten. Jeg så på dette som en
slags gjeninnføring i mitt europeiske tankesett, etter å ha levd
18 måneder omringet av det
nepalske kastesystemet og dets
mange bånd. Her ute på slettene, med telt på ryggen, skulle
jeg igjen oppleve å være min egen
skjebnes pilot. Og jeg gledet meg
også til de fine dinosaurskjelettene på naturhistorisk museum
i Ulan Baatar. Dinosaurer er god
medisin når én skal få litt perspektiv på livet.
De stødige vognene som
frakter passasjerene fra Kina til
Mongolia ligner mer godstog
enn passasjervogner, spesielt
når man nylig har reist med det
ultramoderne Tibet-toget. De er
konstruert for å tåle store temperatursvingninger, for i Gobiørkenen kan dagstemperaturen
på opptil 45 grader synke med
sola helt ned til minusgrader
om natten. Her er kupéene ikke

08.

utstyrt med tv, men med termometer og vifte. Sistnevnte er
en god venn til den som stirrer
ut over sanddynene og venter
på nattens kjølige vindpust. På
mongolsk tog spiser man som
Djengis Khan i en restaurantvogn som er utsmykket til å
ligne innsiden av den store krigerheltens telt: Hjortehoder og
truger er montert på veggene ved
siden av pil og buer, hestesæler
og skinnstøvler. I Russland derimot er man heldig om man får
mat i det hele tatt, avhengig av
om kokken er våken, servitøren
er nøktern, eller om det finnes
noe i kjøleskapet som kan spises.
Vodka får man derimot servert
hele veien, i rikelige mengder,
levert på døra til kupéen om du
har klart å sjarmere den vanligvis strenge vognassistenten, eller
«provodnitsaen». Hennes jobb
er å klikk-klakke opp og ned i
høyhælte sko og passe på at alle
oppfører seg pent, og hun tjener
litt penger på si ved å selge dyrt
snacks og drikkevarer til passa-

sjerene – men bare til dem hun
liker. Om du skulle falle i unåde,
kanskje fordi du ville bytte
hodepute, eller få en ny dynetrekk, må du enten å ta sjansen
på restaurantvognen, eller vente
til neste stopp – kanskje ikke før
om 6 timer – for å hoppe av toget
og kjøpe en grillet kylling eller
en varmrøykt fisk fra babushkaene på perrongen.
Fargerike karakterer

Provodnitsaene er ikke de eneste
fargerike personlighetene en
kan møte på reisen. Togene var
fulle av morsomme samtalepartnere og snodige karakterer.
Å reise alene, tenkte jeg, i det jeg
forlot buddhistiske Tibet: Nå
skal jeg endelig få tid til å tenke
på livet og finne roen. Det ble
ikke akkurat slik.
Fra de buddhistiske munkene ved tempelmuseene på
Tibets høye fjelltopper, til rynkete pilegrimer som stiller seg
daglig opp foran templene til
tross for kinesisk politi ved

de hellige stedene rundt om i
Lhasa, var Tibet et beger som
rant over av menneskeskikkelser. Bundet sammen av blikkontakt og empati, kommuniserer
menneskene i stillhet, men de
har mye å fortelle. Hører du
etter, er luften full av hvisking,
forbønn, og ønsker. Tanker kan
ikke avlyttes, enn så lenge, i
kinesisk-kontrollerte Tibet.
I Beijing derimot, der arkitekturen er som skapt for giganter
og ikke homo sapiens, kan man
knapt bevege seg for folkemengden, men dog helt uten å oppnå
øyekontakt med et annet menneske hele dagen. På toppen av
den kinesiske muren vandret jeg
alene i tåka, og møtte ingen som
hilste tilbake. Storbyens kulde
finnes også i Asia.
Under åpen himmel

På de mongolske slettene møtte
jeg bare seks mennesker på like
mange dager. Uten et språk til
felles, og med lite å binde oss
sammen unntatt mine mongolFOLKEVETT nr. 5 • 2010
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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
ske ridestøvler, klarte vi likevel å
leve sammen og dele det vi hadde
rundt bålet eller i ger-teltet med
en varme som sto i sterk kontrast
til den kalde natten utenfor. Bare
jeg syntes det var kaldt selvsagt.
Familien foreslå ivrig at jeg som
gjest kunne få den eneste sengen
i teltet mens de sov på gulvet. Det
er deilig å fryse litt når det enda
er sommer, påsto de. I vinter trekker hele familien på seks seg opp
i den lille sengen, men om sommeren er det godt å strekke seg
ut over gulvet og nyte den friske
kulden som siger inn. Familefaren sov til og med utendørs,
snurret opp i sin egen ulljakke
under stjernehimmelen. - Det er
for varmt til å sove inne, smilte
han, i det han pillet iskrystallene
fra øyenbrynene neste morgenen.
Togenes smuglere holdt stemningen oppe i monotone kontrollstunder. Mens grensepolitiet
gjennomsøkte kupéen for dop og
skattepliktige varer, tørket sidemannen svetten fra pannen: For
å unngå å bli tatt med ti Adidas
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09.

“

Verdenskartet i hodet skal
brettes ut foran meg, settes
sammen, og henges opp. Ved
reisens slutt ville jeg kunne si:
Ja, verden henger sammen.

joggedresser i bagasjen, tok hun
dem alle på seg. En rund og godt
innpakket mongoler på vei inn i
Russland med forhåpninger om
gode markedspriser neste morgenen. Ved den første stasjonen
etter grensen tømte toget seg for
flere titalls slike kvinner, kledd ut
i mange fargerike lag med klær,
utstyrt med tre-fire skinnvesker
hver, og solbriller både på nesen,
oppe på hodet, og inn i utringingen. Lykke til.
En byråkratisk papirsti

Jeg har aldri vært typen til å reise
i flere måneder på rad. Det blir for

mye: Hodet fylles til randen med
bilder, og som en minnebrikke
må det først tømmes før jeg kan
reise igjen. Jeg foretrekker korte,
intensive turer – å bli utmattet
og overveldet av ett sted av gangen. Ved å krysse klodens største
landmasse på tvers besøkte jeg
åtte hovedstader på fem uker
og brukte opp fem sider i passet mitt. Det eneste jeg kjøpte
med meg var bøker, det eneste
jeg la igjen var en lang rekke tollog grensekontrollskjemaer; en
byråkratisk papirsti fra Nepal til
Norge. Jeg har sovet hos nonner
og nomader, drukket te med den

SPIRITUELLE

BØKER OG DVDER
09. Hester ved landsbyen Tingri i
Mongolia.

Framtiden i våre hender
vil ha forandring til
beste for miljøet,
verdens fattige
og våre etterkommere.

russiske sikkerhetstjenesten og
kultureliten. Har liksom vært en
kylling, en ku – til og med et egg
– i utallige forsøk på å gjøre meg
forstått når jeg skulle kjøpe mat.
Hele veien ble jeg møtt av hjelpsomme, morsomme folk som ville
meg vel. Jeg ser at verden henger
sammen.
Nå kan jeg dessuten stå på
perrongen ved Oslo S og tenke:
Herifra går toget til Tibet. En
betryggende tanke å ha med seg
i slapshøsten som kommer.

Med 24.000 støttespillere
i ryggen har vi tyngde,
med flere medlemmer
blir vi enda sterkere.

MAGASINET ILDSJELEN
.

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

Årsabonnement 295,- inklusiv en bok eller dvd.

www.ildsjelen.no

Elbil

Elbiler i Norge

En milliard nye elbiler
De store internasjonale bilprodusentene står i kø for å lansere el-biler og
plug-in-hybrider. Elbilens grundertid går kanskje mot slutten.
tekst Arne Storrønningen

Mitsubitshi i-MiEV. (Foto: Mitsubitshi)

På den internasjonale
bilmessen i Paris som ble avsluttet i oktober var det rekord i lansering av nye elbil-modeller, flere
klare for lansering.
Et nytt trekk er at de store
bilprodusentene nå kappes om
en plass i et framtidig, stort
internasjonalt
elbilmarked.
Med det har uten tvil utviklingen av elbiler beveget seg over i
en ny og viktig fase, og kommet

30 FOLKEVETT

nr. 5 • 2010

atskillig nærmere mulighetene
for å vokse ut av en marginal
rolle som et kjøretøy for spesielt
interesserte miljøidealister.
Lederen for den amerikanske interesseorganisasjonen for
elbilindustrien, Electric Drive
Transportation Association,
Brian Wynne, sier i et intervju
med nettstedet Treehugger.com
at ”produksjonen av ladbare kjøretøyer vil få vokse til et rekord-

stort nivå”. Hovedårsaken er at
de store produsentene som Ford,
General Motors, Mitsubishi,
Nissan og Toyota går inn i elbilmarkedet med stor kraft.
Elbilene er også støttet av
sterke politiske krefter. Da det
internasjonale energibyrået nylig
publiserte oppskriften sin på
hvordan verden kan unngå farlig
global oppvarming var en milliard nye elbiler på veiene innen

2050 ett av tiltakene.
I Norge er målet å øke antallet ladbare biler (el- og plug-inhybrid) fra dagens nivå, ca. 3000
og opp til 300.000 kjøretøyer
innen 2020. I følge BI-professor
Jørgen Randers er dette mulig
dersom myndighetene legger
forholdene til rette. I løpet av
noen tiår vokste vindkraft fra
å være en liten nisje til å bli en
internasjonal storindustri. Det

viser at slike store sprang lar seg
gjennomføre, mener professoren.
De første plug-in-hybrid bilene
regnes å være i ordinært salg
først fra 2012. Toyotas populære
hybridmodell, Prius, som nå har
kommet i sin tredje generasjon, er
den første hybriden som også kan
lades direkte fra støpsel. Foreløpig er bare et begrenset antall
testkjøretøyer å finne på norske
veier.
Ingenting kan tas for gitt når
det gjelder framtiden i verdens
bilmarked og for den globale bilbransjen. Fortsatt er bensin- og
dieselbilene helt dominerende i
markedet og med egenskaper som
overgår el-bilene.
Men elbilbransjen regner da
heller ikke el-bilene som en konkurrent til ordinære bensin- og
dieselbiler, men som en nr. 2 bil
til nærkjøring eller som en bil til
de som ønsker en utgrepet bybil.
Rekkevidden varierer fra
omkring 80 kilometer til 200
kilometer avhengig av modell og
pris. Ladetiden er fortsatt lang,
for en Think City med beste
batteritype omkring 4 timer.
Kjørelengden avhenger også av
hastighet, kjøremønster, utvending temperatur og bruk av
strømkrevende apparater, som
varme, luftkjøling osv.
Det finnes også mulighet for
hurtigladning som gir opp mot
80 prosent kapasitet og betydelig kortere ladetid. Problemet er
at det fortsatt ikke finnes noen
ladepunkter i Norge som tillater
hurtiglading.
Til sammenligning kan det
nevnes at Irland har planlagt å
bygge slike ladepunkter for hver
60. kilometer langs de viktigste motorveiene. Hurtigladning
regnes blant nøklene for hurtig
vekst i antall elbiler, sammen
med forbedring av kjørelengde,
ladepunkt-tilgjengelighet og pris.

Foreløpig er følgende 4 elbilmerker tilgjengelige i Norge. Men som nevnt
i hovedartikkelen er en rekke av de store internasjonale bilprodusentene
i ferd med å lansere nye modeller. Det gjelder blant annet Volvo, Renault,
General Motors, Kia og flere andre. Tilbudet av elbiler vil derfor øke dramatisk de nærmeste årene framover. I tillegg kommer også hybridbiler med
lademuligheter, såkalte plug-in-hybrid.
Reva
En indisk-produsert elbil, markedsføres og selges i Norge. Reva, finnes i to varianter med ulike
batterialternativ, pris fra 109.900 til 132.900.
Kjøretøyet er registert som motorsykkel, men
det kreves førerkort for personbil for å kunne
kjøre den. Toppfart oppgitt til 70 km/t , kjørelengde opp til 80 kilometer, ladetid fra 7 – 8
timer. En mer påkostet fireseters variant, Reva
NXR klar for salg i Norge i 2012
Buddy
Opprinnelig utviklet i Danmark under navnet
Kewet. Har nå norske eiere og produseres i
Norge. 3 seter, rekkevidde 40 til 80 kilometer, toppfart 80 kilometer, Pris fra 124.900 til
177.850

Think
Dette er den norske klassikeren. Selskapet har
hatt ulikt eierskap opp gjennom årene og eies
nå av et finsk selskap. Den nyeste modellen,
Think City, er verdens mest solgte elbil, rekkevidden er opp til 160 kilometer, og ladetid fra 4
til 8 timer avhengig av batteritype. Toppfart 110
km. Pris fra 244.000 kroner inkl. batteri. 4 seter.
i-Miev (Mitsubishi)
Den første elbilen produsert av en av de store
internasjonale bilselskapene. Lanseringsklar i
Norge fra tidlig 2011. Registrert som 4 –seter,
pris fra 239.900. Forhåndsinteressen for bilen
har vært stor, og i Norge har ca,. 300 kunder
forhåndsbestilt i-miev. Kjørelengde opp til 150
kilometer, ladetid 7 timer, bilen er klargjort for
hurtiglading.

Bil-revolusjon på gang?

TEST

Mitt første møte med en elbil var en Tesla med to seter som raser fra 0 til
100 på under fire sekunder. Artig og fartsfylt, men ingen bil for mitt behov.
Hva med Mitsubitshi i-MiEV, med plass til fire voksne og litt bagasje bak?
Av Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Jeg ble sjarmert: God plass til fører, moderne og
sikkert, bra akselerasjon og mer enn nok toppfart for norske veier. God plass i kollektivfeltet,
gratis parkering i byen og gratis bompassering
var også en hyggelig bonus.
Rekkevidden på 15 mil virker sannsynlig ut
fra min testkjøring. Nok for hverdagsbruk, for
de fleste. Den lot seg lade i min garasje, og ble
nesten fulladet på åtte timer.
Tomgangskjøring er ok med elbil. Når
bilen stod med motoren på, var det helt stille.
Motoren er knapt større enn en vannmelon, og
yter nesten 70 hestekrefter! Det er en ulempe
at batteriet tar en del av plassen bak. Har du
behov for plass til barnevogn, ski og bagasje til
helgeturer eller feriereiser for hele familien, er

nok både bil og rekkevidde for liten. Men det
vil komme større biler med lengre rekkevidde.
Snart også hurtiglading som gir 80 % batterikapasitet på under halvtimen.
Det var en stor nedtur å starte min egen
klimaødeleggende bensinbil etterpå. Jeg trøster
meg med at den brukes sjelden, men sammenlignet med elbilen både bråker og lukter den –
og bruker tre ganger så mye energi på å komme
fra A til B. Jeg kan nesten ikke vente til det kommer nye elbiler som strekker seg enda lenger
med hensyn til bagasjeplass og rekkevidde.
For mange bilbrukere som mest av alt trenger bil i hverdagen, og nesten aldri har to barn
og store mengder bagasje med seg over lange
avstander, er dette en perfekt bil.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Scene 1. Et frokostbord med
blåbær, havregryn, surmelk,
kaffe og Aftenposten. Lyssetting: En Philips dagslyslampe.

Hjelper en dagslyslampe mot
tretthet og energimangel i mørketiden? Jeg prøver med Philips
EnergyLight på bordet. Reklamen sier: ”Med den kan du føle
deg like energisk som på en sommerdag”. Bedring blir lovet etter
bare fem dagers bruk. En sommerfølelse skal oppstå.
Tiltaksløshet rammer meg
gjerne i ukene fra løvet detter –
til snøen faller og funkler. Hjelper
det veldige lyset fra lampen? Jeg
vet ikke. Avislesende i Philips-sola
tenker jeg på irlenderen James
Joyce som forsøkte å leve i Roma.
Han klarte det ikke. Han hatet
den dumme sola som forvandlet
mennesker til smør.
Scene 2. Ved et tjern i barskogen. Lyssetting: En måneløs
stjernehimmel.

Oktoberskogen er tømt for lys.
Jeg sitter på en morken stubbe
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mellom lange grantrær og skal
lære meg mørket å kjenne. Det
er sjelden det er så nær meg som
nå. Jeg skimter knapt min egen
utstrakte høstbleke hånd.
Mørket forvrenger virkeligheten for meg. Den blir vagt truende. Det synes jeg er rart. Aper
og mennesker har jo levd med
svarte netter i millioner av år.
Noe jamrer bak meg. Et dyr?
Terrenget jeg sitter i har Norges
tetteste bestand av gaupe.
Pattedyrene overlevde trolig dinosaurenes regjeringstid fordi de var små og kunne
gjemme seg. De var nattaktive.
Mange pattedyr er fortsatt mest
geskjeftige om natten. Gaupa
hører til dem. Er stikkende
insekter også aktive om natten?
Noe kryper oppover låret mitt,
innenfor buksen.
Jeg er alene, jeg ser ingenting,
det skjer ingenting. Men jeg kjeder meg ikke. Fraværet av lys stimulerer sansene og tankene. Jeg
tenker blant annet på om det er
riktig at menneskets sjel er som
den dype, svarte skogen – slik
et russisk ordtak hevder? Mens
mørk sjokolade (70 prosent

Illustrasjon: crestock

I lys av mørket
kakao) smelter i munnen, tenker
jeg også på om skogsmørket er en
bedre kur mot høstens nedstemthet enn lampelys. Kurerer jeg likt
med likt, på homøopatisk vis, her
jeg sitter bortimot blind?
Noe jamrer bak meg igjen.
Kan det være Nordens tiger? Nei,
jeg tror det er to trestammer som
holder hverandre med selskap –
de gnisser mot hverandre i nordavinden.
Jeg roter i sekken, finner hodelykten og tenner den. ”Forstår
folk hvor vondt det gjør for mørket, når man plutselig tenner lys
midt på natten”, spør den koreanske poeten Kim Hyesoon.

Scene 3. En stue med vått
høstmørke utenfor vinduene.
Lyssetting: En leselampe med
en 50 watts halogenpære.

Jeg liker å sitte i en dunkel stue
med bare boksiden opplyst. Jeg trives i halvlys, og blir i kveld inspirert av boka <kursiv>In Praise of
Shadows</kursiv>. Forfatteren
Junichiro Tanizaki viser skyggenes betydning i japansk estetikk
og byggekunst. For japanerne
ligger ikke skjønnheten i tingene
i seg selv, men i det mønster av
lys, skygge og mørke som dannes mellom dem. Tanizaki mener
skjønnhet er avhengig av skygge.
En juvel glinser i mørket, i dagslys

mister den lyskraften som edelsten.
Når Vestens mennesker blir forbauset over grå, spartanske, dekorløse
japanske interiører, så skyldes det at
de ikke forstår skyggenes mystikk.
Forstår jeg skyggenes mystikk? Jeg kommer i hvert fall på
to skygger jeg trives i, begge for
meg litt mystiske: I jordskyggen
under stjernehimmelen på fjellet,
og i skyggen fra trær og koller i en
gammel skog. Dessuten liker jeg
Nordens demring og skumring.
Kanskje verdens vakreste lys?
I høst og måneskinn
går vi sammen hjem
jeg og skyggen min.
(japansk haiku)

Scene 4. Et snødekt, bølgende
kulturlandskap mellom en
barskog og et boligfelt. Lyssetting: Skyenes refleks av
kunstig lys.

Kveld i desember. Jeg skimter skiløypa mange meter foran meg,
men den er ingen lysløype. Lyset
kommer fra skyene. Tykke skyer
lyser selv om sola for flere timer
siden forsvant bak den taggete
granåsen i sørvest. Skyene reflekterer lys fra veier og hus. Lys fra
Oslo forurenser himmelen 150
– 200 kilometer unna. Kroppen
min glir på ski gjennom gul dis.
Jeg har mistet min gamle kontakt med verdensrommet. Kom-

munen har lyssatt grusveien jeg
gjerne går eller jogger på før skiføret kommer. Bare en moden måne
trenger igjennom veilyset. Rigel i
stjernebildet Orion har blitt borte
for meg, enda den stråler 60 tusen
ganger sterkere enn den sola som
lager smør av oss. To tredjedeler
av verdens mennesker kan visstnok ikke lenger se Melkeveien
fra bostedet sitt. Mange ser aldri
galaksen vi hører til. Satellitter
viser at Norge hører til de mest
lysforurensede land i Europa.
Bør stjernehimmelen settes på
en rødliste?
Jeg har en dragning til fjellet.
Den skyldes trangen etter stjerner
og planeter, trangen etter den blå-

hvite Melkeveien. Gode følelser
oppstår når undringen min blir
stimulert, og det gjør kosmos sett
fra fjellvidda en vinternatt.
Stående på skiene, midt i den
gule disen, bestemmer jeg meg for
å melde meg inn i International
Dark-Sky Association*.
La det bli mørke!

The mission of the International
Dark-Sky Association (IDA) is to
preserve and protect the nighttime
environment and our heritage of
dark skies through environmentally
responsible outdoor lighting.
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i fremtiden

Av Halvdan Wiik
Bibliotekar

Gandhi på norsk

Cultura Bank tenker annerledes enn andre banker.
A Fairtrade company

co-owned by cocoa farmers

www.divinechocolate.com

Dette og mye mer hos

«Sivilisasjon – i den rette tydinga av ordet –
er ikkje det å ha trong til meir og meir, med
det å ha vilje til å nøye seg med mindre.»

Stadig flere vil låne penger av oss for å starte en virksomhet
som kan gi fellesskapet valuta for pengene. Derfor trenger vi
mer kapital.

En miljøvennlig og rettferdig
nettbutikk, butikk og distributør

«Eg er heilt overtydd om at berre eigen
veikskap kan ta fridomen frå eit menneske.»

foto:wikimedia

wwwfft.no

Mohandas Karamchand Gandhi

Gandhi under saltmarsjen der de protesterte mot myndighetenes monopol.

• Mahatma Gandhi:
Vi er alle søsken.
• Innledning av Johan Galtung.
• Bokklubben Dagens Bøker, 1999.

”I tidens løp er det mange som
både i tale og skrift har bekjent seg
til åndsmakt. Men siden Jesu dager
har vel ingen slik som Gandhi vist
hva ånd virkelig formår.”
Det er biskop Kristian Schjelderup som skriver dette, i forordet
til første norske utgave av denne
boka, med den mindre kjønnsnøytrale (men mer poetiske) tittelen ”Vi er alle brør”. Den var
blitt til etter initiativ fra Unesco
noen år tidligere, blei oversatt
til en mengde språk og utgitt av
Samlaget i 1963.
Det var den aller første boka
jeg skaffa meg, etter at jeg samme
høst flytta heimefra for å begynne
på gymnaset (siden er det blitt
noen flere). Den kosta 12 kroner
(mye for ei pocketbok den gangen)
og står fortsatt i bokhylla mi.
Førti år tidligere hadde Schjelderup for første gang introdusert
Gandhi for norske lesere, i boka
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han skreiv i 1923, etter en studiereise i det fjerne Østen: Der mennesker blir guder. Den er fortsatt
vel verd å lese, sammen med to
andre bøker fra mellomkrigstida:
kvekerhøvdingen Ole F. Oldens
Gandhi (1925) og framfor alt
C.F. Andrews Gandhi, hans egen
historie (1932), basert på sjølbiografien med den karakteristiske
tittel: Mine eksperimenter med
sannheten.
Etter andre verdenskrig er det
to lysende navn i norsk Gandhiforskning og formidling: Arne
Næss og Johan Galtung. Sammen
og hver for seg har de bidratt til
ny forståelse av Gandhi, samtidig som de begge er blitt djupt
påvirka av hans tenkning.
Galtung skriver sjøl, i sitt innledende essay til 1999-utgava av
boka: ”En gang var det en 17 år
gammel gutt i Norge som gråt da
nyheten om Gandhis død nådde
fram. I dag, femti år senere, sier
den noe eldre mannen: Takk,
Gandhi, takk. Ditt lys vil lyse, for
oss, i oss, så lenge det finnes mennesker på Jorden.”

Når våre kunder betror oss sine penger, låner vi dem ut til
samfunnsnyttige og verdiskapende tiltak. Som for eksempel
det økologiske bakeriet Godt Brød eller Kolonihagen som
selger økologiske grønnsaker på nettet.

Som innføring i Gandhis
tankeverden finnes det neppe
noe bedre enn denne sitatsamlinga. Tekstutvalget er gjort med
tanke på et bredt publikum, og
omhandler en mengde religiøse,
moralske, politiske og sosiale
spørsmål.
Enkle formler passer ikke på
Gandhi, skriver Galtung. ”Hans
troens artikler var komplekse,
holistiske, og de var vevet inn i en
enda mer kompleks indisk virkelighet.” Som tenker og aktivist
engasjerte han seg langs de fleste
skillelinjer som deler menneskeheten i vår tid: mellom religioner,
mellom klasser og kaster, mellom
nasjoner, stater og kulturer, mellom menneske og natur, kvinne
og mann.
Han kombinerte i seg egenskaper som sjelden er til stede i én
og samme person: ”Det som ga
Gandhi hans storhet, var kombinasjonen helgen + realistisk politiker + en metode som fungerte
og til og med demonterte en av
verdenshistoriens verste institusjoner, kolonialismen.”

Men også kombinasjonen
Gandhi + Galtung fungerer bra,
den religiøs-visjonære antimaterialist + vår egen frodige fredsforsker og annerledestenker. Vi
behøver ikke følge Gandhi i alt,
understreker han. Når det kom
til stykket, ville han jo slett ikke
være noen ”Mahatma” – en tittel
som innebar at han sto på et helt
annet åndelig nivå enn sine medmennesker. ”Det finst ikkje nokon
’gandhisme’, og eg ønskjer ikkje å
late etter meg noka sekt. Eg gjer
ikkje krav på å vere opphavsmann
til noko nytt prinsipp eller noka
ny lære (…) Sanning og ikkje-vald
er gamle som alle haugane. Alt eg
har gjort er å eksperimentere med
begge så mykje eg kunne.”
Og likevel, eller nettopp derfor – gang på gang under lesinga
kan man ikke la være å stille
det vanskelige spørsmålet: Hvor
radikal, ekte og uredd er jeg sjøl,
i mitt eget liv? Er jeg en del av den
endringa jeg ønsker å se i verden?
Lover: Forbedring!

Storgata 36B, Oslo Tlf. 21 38 50 00

Refreshingly Fair

Ved å kjøpe egenkapitalbevis i Cultura Bank får du andel i
alle våre gode prosjekter. For hver 1 000 kr du kjøper egenkapitalbevis for, kan Cultura Bank øke utlånene med inntil
12 500 kr.
Send ’invester’ til 2007,
så forteller vi deg mer.

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.

Mottaker a
v
Nordisk råd
s naturog miljøpri
s 2010

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

Tlf: 22 99 51 99
www.culturabank.no

FOLKEVETT nr. 5 • 2010

35

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.

Nok et grått statsbudsjett

Utvikler ny bydel i Trondheim

Et lite lyspunkt er at regjeringen gjennom avgiftssystemet fortsetter å motivere folk til å velge biler med lave CO2 -utslipp. FIVH er
også kritisk til økte investeringer på riksveiene og skuffet over at
regjeringen ikke fulgte tysklands eksempel og innførte en flyskatt.
To lyspunkt er at avgiften på mineralolje økes og at støtten til ren
energi i utviklingsland dobles.

– Vår ambisjon for prosjektet er å gjøre det enkelt, attraktivt og
naturlig å leve et klimanøytralt liv for dem som bor på Brøset, sier
forskningsleder Mekonnen Germiso. Byutviklingsprosjektet er unikt
fordi FIVH skal se på hvordan utformingen av en bydel kan gi positive
klimaresultater innenfor områder som mat, fritidsaktiviteter, fritidsreiser og gjenbruk.

Framtiden i våre hender (FIVH) er skuffet over at
den ikke gjør det merkbart dyrere å forurense og
billigere å velge miljøvennlig.

Framtiden i våre hender er med i en av fire grupper
som skal utvikle en ny bydel med godt bomiljø og
svært lave klimagassutslipp på Brøset i Trondheim.

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.

Sjekk utslippet ditt!

Lurer du på hvor store forskjeller i klimagassutslipp det er på kylling
og torsk? Lurer du på hva som er utslippet til sofaen din og hvor
mange km i bil dette tilsvarer? Dette og mye annet får du svar på
i «Klimaguiden» som er utarbeidet av Framtiden i våre hender og
Grønn hverdag. Sjekk: www.klimaguiden.no

Mitt klima

På www.mittklima.no kan du kompensere for 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
Det store grønne lyspunktet i statsbudsjettet er at regjeringen vil doble støtten til ren
energi i utviklingsland til 1,6 milliarder kroner i 2011. (Foto: Knut-Erik Helle)

Brøset i Trondheim skal gå lenger enn miljøvennlig kollektivtransport og energieffektive bygg. (Ill. Istockphoto)

@arildhermstad
www.youtube.com/fiohnor

Sverige utklasser Norge

Prisfall fyrer opp kjøttforbruket

Totalt produserte Sverige 196 TWh, mens Norge produserte 145
TWh i 2009. På bioenergi, jordvarme, avfall, vindkraft og solenergi
slår svenskene oss ned i støvlene. Kun på vannkraft er Norge bedre.
– Ingen av de politiske fløyene i Sverige kan eller ønsker å ignorere
miljøtiltak eller miljøpolitikk. Miljø betyr arbeidsplasser og næringsmuligheter, påpeker leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Vi spiser kjøtt som aldri før, og en viktig grunn er at det stadig blir
billigere. Siden 1990 har prisen på kjøtt falt med 30 prosent, mens
prisen på grønnsaker har gått opp med 10 prosent, ifølge Framtiden
i våre hender. I samme periode har kjøttforbruket økt med fra 54
kilo til 79 kilo per nordmann. Tall fra FNs landbruksorganisasjon FAO
viser at husdyrnæringen globalt forårsaker 18 prosent av de globale
klimautslippene.

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at
Norge henger etter Sverige innen fem av seks
fornybare energikilder.

Norge blir de nye fornybare energikildene sett på som en mulig trussel for den bestående næringsstrukturen basert på fossil energi og vannkraft, mener FIVH-leder Arild
Hermstad. (Foto: Crestock.com)
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Nordmenn satte i fjor til livs 71 millioner kyllinger, 1,5
millioner griser, 1,1 millioner sauer og 300 000 storfe.

– Nordmenns økende appetitt for kjøtt står i skarp kontrast til kravet om at nordmenns forbruk må bli grønnere og mer miljøvennlig, sier leder i Framtiden i våre
hender Arild Hermstad. (Foto: Lillian Jonassen)
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Møt likesinnede

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

Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill, spørsmål, eller
vil du melde adresseforandring med mer, ta
kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G,
0177 Oslo

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Lys i klimatunellen?
For et knapt år siden var hele verdens øyne rettet mot
København. Framtiden i våre hender mobiliserte 1200 nordmenn på klimaseilas - en stor suksess. Deretter kom verdens
toppledere med Obama i spissen til danskenes hovedstad. Det
ble en nedtur. Nå er oppfølgingsmøtet i Cancun i Mexico nærmest avlyst. Intet vil skje, sier Stoltenberg. Det burde vært annerledes. Vi skulle blant annet forhandlet om hvilke land som skal
få slippe ut resten av klimagassene atmosfæren har plass til. Skal
rike Norge være blant de få landene som får lov til å tømme oljereservene? Klimaet tåler ikke at alle utvinner all sin olje, tjæresand, skifergass eller brunkull. Fossil energi må bli langt dyrere
å brenne. Det må bli mer lønnsomt å spare energi. Sol- og vindkraft må støttes til det kan stå på egne ben. Noen steder er det
billigere med solenergi enn med kull allerede. En dag blir dette
regelen. Da vil endringene i verdens energiforsyning skje raskt.
Visste du at nesten halvparten av all skipstrafikk i verden frakter
kull, olje eller gass? Er du litt bekymret for alle trailerne som
frakter lettantennelig bensin langs veiene våre? Ser du frem til
den dagen det ikke lenger er nødvendig? Det gjør jeg.
Transport av fossil energi må snarest fases ut til fordel for strømkabler og kraftlinjer som frakter ren energi fra kraftverk til forbrukerne. Bensinstasjoner må bygges om til batteristasjoner der
ren og stabil kraft leveres rett inn i veggen. Det må også spares,
IEA påpeker at energieffektivisering det viktigste virkemiddelet
for å begrense oppvarmingen til 2 grader. Energisparing får maksimal effekt om vi har moderne strømnett. Dette trengs også for
å balansere vannmagasiner med vindkraft, og nye strømproduserende hus med eldre strømforbrukende bygninger. Strømkabler
vil spille en nøkkelrolle når vi skal fase ut de klimaskadelige
fossile kildene.
Det er en fornybar energirevolusjon på gang. Kina og USA satser
milliarder. Vindkraft har vært den største kilden til ny strømproduksjon i EU flere år på rad, med solceller på tredjeplass.
Kostnadene faller.
Klimaforhandlingene er fastlåste. Det krangles om penger, kommaer og prosedyrer. Men arbeidet skrider langsomt frem, likevel. Det skal brukes 30 milliarder dollar til utslippsreduserende
tiltak og tilpasning i utviklingsland innen 2012. Ecuador har
inngått en avtale med FNs utviklingsprogram om kompensasjon
for at landet lar oljen ligge i Yasuni nasjonalpark. Det overføres
allerede milliarder til land som tar vare på regnskogen. Stoltenberg er med i en internasjonal arbeidsgruppe som skal foreslå
flere tiltak.
Hvem sier at vi ikke kan løse klimaproblemet?
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BORTEN BLE STATSMINISTER

STONES SPILTE I OSLO

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

VI FIKK VINDUER MED
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MILJØGIFTEN PCB!
Isolerglassvinduer fra perioden 1965 - 75 kan inneholde
miljøgiften PCB, og skal behandles som farlig avfall.
Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra denne perioden, må du sørge for at
de leveres som farlig avfall på et avfallsmottak. Giften sitter i forseglingslimet, og giften fra ett vindu er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til
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Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo

www.circus.no
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(Utdrag av diktet Ar

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.

