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Toyota Auris HSD og Prius.
To fullhybrider på

veien mot nullutslipp
Det ligger i Toyotas grunnﬁlosoﬁ, Kaizen, at alle ting alltid kan gjøres bedre. Dette er drivkraften mot
vårt mål om å skape utslippsfrie biler. Med erfaring og teknologi fra 13 år og tre generasjoner med
Prius, har vi nå utvidet fullhybridtilbudet vårt med Auris HSD. I fremtiden vil vi introdusere enda
ﬂere. HSD-teknologien er unik for Toyota og Prius er verdens mest kjøpte hybridbil. Finn ut mer om
HSD, økokjøring og Toyotas miljøengasjement på outslipp.no

Auris HSD fra 258 800,-*

Prius fra 275 000,-*
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Norske matvareprodusenter er flinke til å skryte av at palmeoljen
de bruker i hundrevis av produkter er økologisk bærekraftig. For
kundene er bransjens bærekraft-garantier derimot ikke mer enn
ord. Samtidig legger de nemlig lokk på all informasjon om hvilke
plantasjer matoljen er produsert ved.
Dette er helt nødvendig informasjon dersom forbrukerorganisasjoner, politikere, medier og vaktbikkjer som er spesialisert på
selskapsovervåking – skal ha muligheten til å sjekke realitetene
bak informasjonen som selskapene gir. Åpenhet om underleverandører og råvareinnkjøp er også helt avgjørende for at
kundene i siste rekke skal få meningsfull informasjon som gjør at
de kan velge produkter ut fra etiske og økologiske kriterier.
Det er grunn til å tro at situasjonen ved palmeoljeplantasjene
i Sørøst-Asia varierer fra tilfredsstillende til sterkt kritikkverdig.
Informasjon som Framtiden i våre hender har innhentet gjennom
besøk i de omstridte plantasjeområdene i Indonesia, avdekker en
i hovedsak dyster virkelighet.

“

Framtiden i våre hender
avdekker en i hovedsak
dyster virkelighet ved de
omstridte plantasjeområdene i Indonesia

Palmeoljeindustrien som før har bidratt til ødeleggelse av de
unike regnskogene i Malaysia, har nå kastet seg over de siste store
skogene i det indonesiske øyriket. Resultatet er avskoging, ødeleggelse av leveområdene til urfolk og grov forringelse av livsviktige
habitat for orangutanger og mange kritisk truede arter.
Bransjens argumentasjon for å nekte samfunnet innsyn i hvor
råvarer kjøpes og hvilke underleverandører som brukes – har
vært at dette er konkurransesensitive opplysninger som hører
hjemme bak selskapets vegger.
En slik argumentasjon lyder i utgangspunktet rimelig. Et selskap bruker store ressurser på å finne fram til gode partnere - og
til å forhandle fram fordelaktige avtaler og leveranser av råvarer.
Men i en tid hvor kravene til etikk og økologisk kvalitet er i
sterkt vekst, bør hensynet til innsyn og åpenhet veie tyngre.
Den norske matvareprodusenten Mills importerer mer enn
60 prosent av all palmeolje som går til Norge. En så tung aktør
bør ha stor egeninteresse av å feie av tvil av banen – om at hele
produksjonskjeden fra plantasjer til butikkhylle – er etisk og
miljømessig holdbar. Folkevett mener derfor at bransjen begår
en stor feil når de stenger for offentlig innsyn og tviholder på
retten til hemmeligholdelse.
I denne utgaven av Folkevett kan du følge Framtiden i våre
henders erfarne selskapsovervåker Erik Hagen på hans reise til
Indonesias palmeoljeplantasjer som deler av den norske matvareindustrien ikke ønsker du skal vite noe om.

Grønne
gavekort
De beste julegavene får du ikke i butikken.
Framtiden i våre hender tilbyr tre gavekort:
Gavekort på medlemskap

Gavekort Mitt klima

Grønt gavekort

Gavekortet koster kroner 200 og gir
medlemskap i Framtiden i våre hender i
ett år. Magasinet Folkevett er inkludert.

Gi en klimagave til jul! Gavekort fra Mitt
klima kompenserer for 500 eller 1000 kg
klimagassutslipp. Pengene går til bærekraftige klimaprosjekter i Asia, Afrika
eller Latin-Amerika og bidrar til overgangen fra fossil til fornybar energi og
energieffektivisering.

Gavekortet har 50 gavetips med opplevelser/tjenester som: teater med meg,
barnevakt, restaurantbesøk, lufting av
hund, datahjelp, snøhuletur og en times
lytting uten avbrytelse. Du krysser av for
det du vil gi og kan også skrive opp egne
alternativer. De grønne gavekortene er
gratis.

Gavekort for kun Folkevett kroner 150

Gavekortene koster henholdsvis 110 og
220 kr og bestilles på www.mittklima.no.

Bestilling av gavekort gjør du på www.framtiden.no
eller per epost: post@framtiden.no tlf 22 033 150
Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens
ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for
at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.
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Kommentar

“

I Kina tilsvarer én timelønn ett og et
halvt såpestykke.
Tekstilarbeideren Najma Akhter, 23, deler rom med 10
mennesker; hennes barn, foreldre og slektninger. De
bor i Dhaka, Bangladesh.

Foto: Taslima Akter

Carin Leffler
arbeider i Framtiden i våre henders
avdeling for næringsliv og etikk.

Replikk

Minstelønn = luselønn
Kleskjedenes forsikringer om at arbeiderne som syr klærne får en minstelønn har
lenge forledet oss til å tro at alt var i sin skjønneste orden. Er det virkelig det?
I snart to år har Framtiden i våre
hender satt søkelys på de lave lønningene til tekstilarbeidere i en
rekke produsentland: Kina, Bangladesh, Tyrkia og India – bare for
å nevne noen. Etter nylig å ha lansert vår tredje rapport om temaet
er jeg ikke i tvil: Fra nå av må
kleskjeder som snakker om samfunnsansvar også sikre retten til
en anstendig lønn – en levelønn
– og retten til å organisere seg.
Disse to områdene er sannsynligvis de mest forsømte og samtidig
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de viktigste for mange millioner
arbeidere verden over.
En av tekstilindustriens fremste kjennetegn er notorisk rotløshet. Den tidligere så omfattende
produksjonen i Europa har flagget ut, hovedsakelig til Asia. Et
klart trekk i de senere år har vært
at når lønnskrav og ønske om
tryggere arbeidsmiljø gjør seg
gjeldene, flyttes produksjonen til
mindre ”krevende” omgivelser.
Elendige lønninger og helseskadelig produksjon er virkelighe-

ten der de store kleskjedene ikke
selv eier fabrikkene.
En minstelønn har sjelden
vært tilstrekkelig for å sikre arbeiderne et liv uten å måtte uroe seg
for hvordan man skal få råd til
de daglige behov. Levelønnsbegrepet har vokst fram som en
reaksjon på det ensidige fokuset
på minstelønn og er nå et anerkjent begrep og kampanjemål for
organisasjoner verden over. En
levelønn skal dekke arbeiderens
grunnleggende behov (mat, rent

vann, husrom, klær, utdanning
for barna og grunnleggende helsetjenester) og litt ekstra til sparing og/eller uforutsette utgifter.
Vår ferske rapport ”Mye arbeid
– små marginer” knuser myten
om at ”alt er billigere” i utviklingsland. Vi ville finne ut av
hvor langt tekstilarbeidernes lønninger faktisk strekker til. Basert
på informasjon fra våre partnere
i fem asiatiske land og tall fra
Norge, regnet vi blant annet ut at:
Timelønnen i fire av de fem

landene rekker ikke engang til
å kjøpe et såpestykke. I Kina
tilsvarer én timelønn ett og et
halvt såpestykke. Sammenligningsvis kan en ”minstelønnet”
norsk tekstilarbeider kjøpe 51
såpestykker for sin timelønn.
På Sri Lanka må man
arbeide nærmere syv timer for
å ha råd til én kilo av den kanskje viktigste matvaren, nemlig
ris. I Kambodsja rekker det med
to timers lønn for å ha råd til
samme mengde, mens i India
og Bangladesh må man arbeide
i rundt tre timer. Den norske
tekstilarbeideren kan kjøpe ca
14 kilo ris for sin timelønn.
For å ha råd til ett kilo kjøtt
må arbeidere i Kambodsja, India,
Bangladesh og på Sri Lanka
jobbe henholdsvis 11, 20, 25 og
33 timer. Deres norske kollega
kan derimot kjøpe 3 kg svinekoteletter for én times arbeid.
Matvarer viser seg altså å
være langt dyrere, relativt til
inntekt, enn de er i Norge.
Dessuten bruker vi kun rundt
10 prosent av disponibel inntekt på mat og drikke, og kan
i nedgangstider kutte ned på
fritidsaktiviteter og underholdning. Ingen tekstilarbeidere har
dette handlingsrommet siden
hele lønna går til mat og husrom. Sykdom og en legeregning
kan føre til at små matrasjoner
blir enda mindre.
Da det i juli ble klart at minstelønnen for de lavest lønnede
tekstilarbeiderne i Bangladesh
ville øke fra 1662 taka (ca 160
kroner) til 3000 taka slo pressen det opp stort. Lønnsøkningen ble noen steder omtalt som
en dobling, mens den faktiske
økningen var på rundt 80 prosent. De fleste overskriftene ga
inntrykk av at lønnsøkningen
var formidabel, ekstraordinær.
Man fikk inntrykk av at Bangladeshiske myndigheter og
arbeidsgiverne hadde måttet
gi mye i forhandlingene med
fagbevegelsen. Det er mer riktig å si at lønningene gikk fra
å være luselønninger til å være

litt ”bedre” luselønninger.
Dessuten hjelper lite med økt
lønn når disse ikke var blitt justert siden 2006 – samtidig som
levekostnadene i den samme
perioden hadde økt betraktelig.
Hun som syr skjorta eller
skjørtet ditt tjener sannsynligvis rundt et par kroner i timen.
Det eneste, absolutt eneste
positive med denne utrolig lave
summen, er at den kan dobles,
tredobles eller økes enda mer –
til en levelønn – uten at det gir
store utslag på prislappen. Og
vi forbrukere tåler utvilsomt et
prispåslag: I løpet av knappe to
tiår er prisen på klær og sko i
snitt halvert og vi kjøper mer
enn dobbelt så mye av dem. Et
overfullt klesskap framstår for
mange som en større irritasjon
enn en slunken lommebok.
Arbeidsministeren i Bangladesh, Nurul Haq, sa under
lønnskampens hete i august
at arbeidernes krav om 5000
taka (ca 430 kroner) var ”urealistisk”. Få journalister har gått
direkte til kleskjedene og spurt
hvorvidt de støtter et slikt syn,
eller hva de anser for å være et
”realistisk” nivå. Det vi derimot
vet er at tekstilarbeidernes realitet forblir den samme dersom
de som burde ta ansvar ikke
gjør det.
Ansvaret hviler først og
fremst på klesselskapene. De
har stor makt, selv om de ofte
nekter for det, og bør utnytte
denne makten i et strategisk
samarbeid for å kreve at arbeidernes lønninger økes. Levelønn må bli et eksplisitt krav
i selskapets etiske retningslinjer. Selskapene må betale en
pris for varen som muliggjør
en anstendig lønn - og sjekke
at dette faktisk skjer. Dessuten
må de sikre fagforeningsfrihet
og retten til å organisere seg ved
fabrikkene der klærne blir sydd.
Tiden er inne for at kleskjedene avskaffer luselønn og
sikrer levelønn for arbeiderne
som sliter for milliardoverskuddene deres.

Av Gunn Hild Lem, spaltist og
forfatter

Barna med fyrstikkene
Det er snart jul. Nok en gang dufter det pepper
kaker, nordlandslefser og krumkaker i huset.
Kanel, hjortetakksalt og nellikspikre metter hvert åndedrag. Over alt
står og henger fargerike nisser, engler, julehjerter og julekuler. Jeg
finner klønet innpakkete gaver på de mest usannsynlige gjemmesteder, stukket vekk av barn uten forståelse for at voksne støvsuger
bak sofaen også. (Det er urettferdig å se steder man egentlig ikke
kan se før jul, mamma!) Snart er det tid for å veksle mellom mett og
stappmett mens vi spiser oss gjennom julens enorme utvalg av ribbe,
pølser, medisterkaker, pinnekjøtt, kalkun, rakfisk og gravlaks og alt
det hjertet og magen ellers måtte begjære.
Nok en gang står piken med fyrstikkene utenfor.
I vårt hus håper ingen på varme sko til jul. Det er en selvfølge å få
i september, før noen har forsøkt å fryse og før forkjølelsessesongen
slår til. Ingen drømmer om et juletre. Stridsspørsmålet er bare hvor
høyt det skal være – er ikke de kortere trærne litt mer harmoniske i
formen enn de som rekker til taket? Særlig når taket er tre meter over
gulvet. I vårt hus inneholder ønskelistene ting som aipåd, fotoaparat,
teve (til barnerommet) og påni. Alle ønskene er ikke like realistiske, og
erfaring tilsier at de også blir glade for nye bukser og luer med glitter
på, men det er cirka der listen ligger for jul i lykkeland.
Det hender, i frustrerte øyeblikk der jeg kjemper med unger som
bare vil spise pølser, pizza og taco, at det glipper ut av meg et par sannheter om verdens tilstand. At det finnes barn som lever på søppelhauger, som ville ment at rester fra vår torsdagstorsk er festmat eller at det
å ende dagen i en varm seng for å bli pakket inn av en kjærlig mor er
en luksus – selv om det skjer en halv time for tidlig etter deres syn.
Det hender også at jeg tenker at jeg skulle ha klart å dele av min
kunnskap om verden på en bedre måte. Mer skånsomt og med mer
innsikt. Men jeg finner aldri noen skånsom måte å formidle at voksne
ikke har klart å gjøre verden bedre enn den er. At ikke rike Norge kan
hente barna på søppelhaugene, fordi det alltid finnes tusen nye barn
i verden til å ta deres plass. At mennesker i overflod alltid synes at de
trenger sine mange penger og dertil fortjener dem mer enn de fattige. (Vi jobber jo ganske hardt for dem…?) At det hele er så komplisert for mennesker som har passert tjue år, at det egentlig ikke finnes
politisk vilje i verden til å løse fattigdomsproblemene.
Da kan jeg kjenne at avmakten tar meg. Og jeg håper nesten at
kløften mellom rike og fattige er like stor fra den fattige siden. At de
ikke har tilgang på fyrstikker i form av TVsendinger som viser vår overstadige julefest.
Men julens innhold er ikke, og har aldri vært, en strøm av plast og
elektronikk eller uhorvelige mengder mat. Julens sanne budskap er feiringen av lyset, livet og kjærligheten – både i kristen og hedensk tradisjon.
Piken med fyrstikkene så en engel i sin bestemors skikkelse, i skinnet av de siste, brennende stikkene. Vi som lever på innsiden av de
tykke murene, kan velge å la vår takknemlighet åpne døren og være
noens engel denne julen. Gi en gave, kjøp ei geit eller inviter noen
inn som kanskje trenger din varme mer enn dine ting.
Og ha en riktig god jul!
FOLKEVETT nr. 6 • 2010
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

“

(Istockphoto)

Trollmenn truer
Indias ugler
Sjamaner og trollmenn i India
truer bestanden av ugler i landet.

(Foto: Lucasfilm/Paramount)

Tema Høyhastighetstog i Norge

Landene må se utover sine nasjonale interesser og
delta i en global allianse for å stoppe miljøkrisen.
Skuespiller Harrison Ford på FNs toppmøte om biomangfold i Nagoya, Japan.

2398 truete norske arter

De såkalte “Tantriks” sverger til bruk av
uglens hodeskalle, fjær, klør, blod og øyer
med mer i tradisjonelle seremonier og ritualer. Populariteten til filmene og bøkene om
Harry Potter og fuglevennen Hedwig har i
tillegg gjort ugler til en populær gave til de
yngste i India, ifølge landets miljøvernminister. Resultatet er krise for uglebestanden,
ifølge organisasjonen Traffic, som arbeider
for å stoppe handel med truede dyrearter.
Harry Potter- og trollmannkrise for uglene i India.

(Foto: lilian jonassen)

Den oppdaterte rødlisten over truete arter i Norge er mest dårlig
nytt for artsmangfoldet i landet, men det er noen lyspunkter, ifølge
Artsdatabanken.
Av totalt 4599 arter som er vurdert, er 2398 er klassifisert som
truet. 276 av disse er kritisk truet, 872 er sterkt truet og 1250 er sårbare. Noen arter går det bedre for. Bestanden av kongeørn, havørn,
vandrefalk og fjellvåk vurderes nå som livskraftig, og er tatt ut av
rødlisten. Skogbruk er som før den største trusselen mot artsmangfoldet i Norge.
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Stort skal det være. Verdens største
solkraftverk skal bygges i USA. Et tilsvarende mindre anlegg ligger i Spania.

Sørøst-Asia er det mest klimautsatte
området på jorda ifølge en risikoanalyse
for investorer.

Toyota skal i 2012 lansere en
elektrisk småbil som har en rekkevidde på over 100 kilometer
og en toppfart på 120 kilometer i timen, ifølge Reuters. Bilen
skal være basert på konseptmodellen Toyota FT-EV og er
tiltenkt å være en bil til urbant
bruk. Selskapet har satset på
tungt på hybridbiler tidligere,
men samarbeider nå med Tesla
om batterier til elektriske biler.

Multidimensjonal tilnærming viser at
verden har 400 millioner flere fattige
enn tidligere antatt. Rajasthan er et av
Indias fattigste områder.

En ny art stumpneseape (Rhinopithecus strykeri) i bladapefamilien er oppdaget i et avsidesliggende skogområde nord i
Myanmar. Leveområdet til apen
er truet av hogst og et stort
kinesisk damprosjekt. I tillegg
jakter lokalbefolkning på den
kritisk truede svarte apen som
nyser når det regner. Nyset
gjør det lett for jegerne å finne
apen i regntiden. Forskere fra
Universitetet i Zurich-Irchel tror
bestanden av de nye stumpnesene bare er på mellom 260
og 330 aper fordelt på 270
kvadratkilometer.

(Foto: Dag Nagoda)

foto : reuters

100 km på en ladning

Ny apeart oppdaget i
Myanmar

Verdenbanken vil prise tjenestene som
en økologisk velfungerende natur gir oss.

Mer grønn økonomi
Verdensbanken ønsker å hjelpe
land med å utregne en verdi på
naturen. Økonomiene skal verdisette naturlige tjenester som
for eksempel beskyttelsen som
en mangroveskog gir kysten og
rent vann.
– Gjennom et globalt partnerskap ønsker vi å bidra til en
grunnleggende forandring i
hvordan regjeringer verdsetter sine lands økosystemer, sa
Verdensbankpresident Robert
Zoellick under lanseringen
av programmet under FNs
biomangfold-toppmøte i den
japanske byen Nagoya.

Ill.: Fauna & Flora International)

Flere tusen båter ligger strandet
på de uttørkede elvebreddene og isolerte landsbyer er
avhengig av nødhjelp i verdens
største regnskog. Vannføringen
i elvene er igjen rekordlavt i den
Brasilianske delen av Amazonas.
Forskerer hevder den ekstreme
tørken er et forventet resultat
av klimaforandringene globalt,
ifølge Reuters. Elven Rio Negro
har falt til et rekordlavt nivå på 14
meter, samtidig som elven hadde
en rekordhøy vannføring på 30
meter i 2009. Lav vannføring har
ført til varmere vann med omfattende fiskedød som resultat.

Toyota satser på to elektriske modeller i
2011, blant annet bybilen EV.

foto : lillian jonassen

Ny tørke i Amazonas

Ifølge en ny multidimensjonal
indeks som vurderer familienes
helse, utdanning og levestandard, i tillegg til inntektene, har
verden 400 millioner fattige
enn tidligere antatt, ifølge FNs
utviklingsprogram (UNDP). 1.7
milliarder lever i multidimensjonal fattigdom, sammenlignet
med 1.3 milliarder som i de
samme landene lever på 1.25
dollar eller mindre per dag.
Ifølge den multidimensjonale
indeksen lever det flere fattige i
åtte av Indias 28 delstater enn i
de 26 fattigste landene i Afrika.

(Foto:Knut-Erik Helle)

Deler av verdens største regnskog er
igjen truet av tørke.

400 millioner flere fattige

(Foto: Toyota)

Klimaforandringene vil ramme
India og Bangladesh hardest,
ifølge en liste som rangerer 171
land med hensyn til hvor klimasårbare de er. Norge er nederst
på listen, sammen med de
andre nordiske landene. Madagaskar er nummer tre på listen,
fulgt tett av Nepal, Mosambik,
Filippinene, Haiti, Afghanistan,
Zimbabwe og Myanmar. Analyseselskapet Maplecroft står
bak listen som er ment å hjelpe
transnasjonale selskaper til å
vurdere langsiktig geografisk
risiko ved investeringer.

(Foto: eSolar)

Det er bare 1000 fruktbare
hunner igjen og den ville tigeren lever nå bare i seks prosent
av de områdene hvor den
tidligere fantes. Krypskyting,
skoghogst og befolkningsvekst er de største truslene for
kattedyret. På bare de ti siste
årene er det beslaglagt skinn
og bein som stammer fra 1000
krypskutte tigere. Det totale tallet på krypskutte tigere er mye
høyere, siden beslagene er av
et begrenset antall dyr, melder
WWF.

Planene om verdens største
solkraftverk har blitt godkjent
av myndighetene i USA. Anlegget vil ligge i solrike California
og bak prosjektet står det tyske
selskapet Solar Millennium AG.
Anlegget vil generere 1000 megawatt, noe som tilsvarer kapasiteten til et større kullkraftverk
og strømforbruket til 750.000
hjem. En rekke speil vil fokusere
solvarmen og danne damp
under høyt trykk som igjen vil
drive en turbin som genererer
elektrisitet.
foto : lillian jonassen

Bare 3300 ville tigere

Norge minst klimautsatt

(Foto: Laurie MacGregor)

Tigerbestanden har bare 1000 fruktbare
hunner igjen etter tiår med krypskyting
og tap av leveområder.

Rekordstort solkraftverk

(Foto: Reuters)

(Foto: Knut-Erik Helle)

foto : reuters

Gaupa er på den norske rødlisten og samtidig tillater myndighetene jakt på kattedyret.

En kunstner har laget et bilde av Rhinopithecus strykeri slik forskerne mener
den ser ut.
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Profilen David Berceli

tekst og foto
Arne Storrønningen

“

Felles er at nesten alle forteller om
en følelse av fornyelse, renselse,
og avspenning

Den amerikanske terapeuten David Berceli mener han har oppdaget kroppens
egen, urgamle metode for bearbeiding av traumer og dypt stress. Det siviliserte,
voksne mennesket har fortrengt denne naturlige egenskapen –hevder han i et
intervju med Folkevett.

Et skjelvende møte
Ikke alle intervjuavtaler kommer i stand like forretningsmessig formelt. Møtet med den
internasjonale spesialisten i
traume- og stressbearbeiding,
David Berceli, har sin egen lille
tilfeldige forhistorie.
Det er fredag kveld om bord
på et kraftig forsinket tog mellom Stockholm og Oslo – som
for sikkerhets skyld – står parkert på et ensomt sidespor i
dypet av de varmlandske skogene. Som vanlig når timene går,
begynner ellers tause passasjerer
å snakke med hverandre.
Mannen i nabosetet, forteller at han arbeider med håndtering av traumer og at han er på
vei hjem til Oslo for å lære mer
av mannen som har utviklet
en internasjonalt anvendt- og
effektiv metode – amerikaneren
David Berceli.
Jørgen Thorkildsen som
min medpassasjer om bord
på det strandede kveldstoget
heter, er selv behandler og jobber sammen med sin kone Bea
Thorkildsen med ulike måter å
håndtere traumer på, inkludert
Bercelis, som de har mange positive erfaringer med.
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– Det unike med David Berceli, mener han, er at han ikke
jobber med individuell terapi,
men mer i form av lokale og regionale folkehelseprosjekter, ofte
rettet mot befolkningsgrupper i
fattige land som har vært utsatt
for store påkjenninger på grunn
av krig, naturkatastrofer eller
andre dramatiske hendelser. Men metodene har også blitt
lært bort og praktisert med like
stor suksess i rike land. Metodene er universelle, de bygger på
kroppens og vår opprinnelige
måte å mestre traumatiske hendelser på, hevder min medpassasjer på Stockholm-Oslotoget.
Han kan gjerne arrangere et
møte, Berceli er en uortodoks
behandler, hans lokalbaserte
tilnærming til traumeskader i
utviklingsland – og mye annet
vil helt sikkert interessere mange
av lesere av Folkevett mener han.
Det er jeg enig i. En medikamentfri metode som bygger på kroppens egne evner til å helbrede seg
selv – som er enkel og billig, en
potensiell utfordring til legemiddelindustrien – og som anvendes
med suksess i både rike og fattige
land – er verdt å se nærmere på.

Slik har det seg at jeg noen
dager senere møter traumespesialist David Berceli på brasseriet
Hansken i Oslo. Den tidligere
romersk-katolske munken reiser
verden rundt, de fleste av årets
dager, for å fortelle om og lære
bort metodene han har utviklet gjennom en årrekke. David
Berceli kaller metoden for TRE
(Tension and Trauma Releasing
Exercises)
I følge Berceli selv er det
en revolusjonerende metode
som bygger på kroppens egne
urgamle mekanismer for å løse
dype muskelspenninger som
har oppstått som følge av traumatiske opplevelser. Å løse de
dype muskulære spenningene,
bidrar i neste omgang også til
å forløse mentale spenninger
og sinnstilstandene som følger
av traumer som ikke er bearbeidet; depresjone, søvløshet, angst,
agressjon osv.
Mye av det vi i tradisjonell
behandling retter hovedressursene mot – er bare en slags bivirkning av at kroppen selv ikke har
fått mulighet til å bearbeide
traumiske opplevelser, slik den
er opprinnelig er konstruert til

• Navn: David Berceli
• Alder: 55
• Bosted: Phoenix, Arizona.
• Utdannelse: sosialarbeider,
massasjeterapeut, bioenergisk terapeut.
• Jobb: Har utviklet TRE, en
naturlig metode for bearbeiding av traumer og dypt
stress. Har arbeidet i 29 land,
og bodd i 15 av disse, særlig
land i Midt-østen. Han snakker flytende arabisk.
• Grunnsyn og visjon: Alle
planter, dyr og mennesker
opplever traumer. Vi har
naturlige mekanismer for
bearbeiding av traumene.
Hvis traumebehandling tas
på alvor vil det bidra til å
skape en mer harmonisk
og balansert jord.
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å kunne gjøre, mener David Berceli.
– Hva var utgangspunktet for din
interesse for traumebearbeiding?
– Det startet for mer enn tjue
år siden. Som en del av jobben
min den gangen oppholdt jeg
meg mye i krigs- og konfliktområder, særlig i Midt-Østen. En
gang da jeg befant meg i et bomberom i Beirut – under harde
krigshandlinger – la jeg merke
til noe jeg aldri hadde tenkt over
tidligere: Når granatene og bombene slo ned rundt oss med harde
smell, reagerte a l l e identisk.
Vi skvatt til og krøp automatisk
raskt sammen i selvbeskyttende,
lett framoverlent stilling, forteller den amerikanske traumebehandleren.
– Berceli fortsatte sine observasjoner. Han så det samme
gjenta seg overalt hvor mennesker ble utsatt for en plustelig
og potensiell truende situasjon.
Kroppens reaksjon var nøyaktig
den samme, uavhengig av kjønn,
alder, etnisitet, religion og kulturbakgrunn.
At det dreide seg om et universelt, genetisk nedkodet, almennmenneskelig reaksjonsmønster
var åpenbart for Berceli. Det var
sannsynlig at kroppen hadde
sin egen refleksive metode for
å reagere på plustelige truende
situasjoner. Den foroverbøyde
bevegelsen han nå la merke til
overalt førte umiddelbart til
spenning og sammenknyting av
de store musklene i mage, bryst
og hofteregionen.
Hvis kroppen hadde sin egen
refleksive reaksjon på truende
hendelser som førte til umiddelbar muskelsammentrekning
og spenning av de store muskelgruppene i kroppen – så hadde
trolig kroppen nedarvet et reaksjonsmønster og en ”metode” for
avspenning og gjenopprettelse av
stabilitet og kontroll, mente amerikaneren.
Berceli la merke til en sentral
detalj under observasjonene i
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bomberommene. Barna reagerte
med skjelvinger når faren var
over. De voksne gjorde det ikke.
Den amerikanske traumeeksperten kjente også til at ville
dyr aldri blir traumatisert. Det
til tross for at de lever nesten
i konstant fare for å bli drept –
eller jaget, og at de kontinuerlig
må forsvare sitt eget revir og sitt
eget matfat.
De ville pattedyrenes umiddelbare reaksjon på dramatisk
truende opplevelser er alltid
skjelving og kroppslige rystelser,
forklarer Berceli videre. Det skjer
helt automatisk.
At også skjelving hos mennesker er knyttet til frykt, angst,
flukt, og dramatiske hendelser
er opplagt. I alle språk finnes
det begreper og ord som beskriver eller relaterer seg til dette, ”å
skjelve i buksa”, ”en skakende
opplevelse”, ”å skjelve som et
aspeløv”, ”mo i knærne” ”den
store skjelven” osv.
Vi vet fra våre egne liv, sier Berceli, at når vi utsettes for store
påkjenninger, så setter kroppen
i gang sine egne reaksjoner –
underleppen kan skjelve, hendene
kan skjelve, vi opplever matthetsfølelse, følelse av tap av kontroll.
Men dette har vi lært oss til å
fortrenge og beherske. Skjelving
blir sett på som et tegn på svakhet, noe som for all del ikke må
skje, noe som er forbundet med
skam og ydmykelse.
David Berceli mener dette
reaksjonsmønsteret, skjelvingen,
er eldgammelt, og knyttet til de
eldste delen av hjernen vår. At det
er fortrengt av kulturelle årsaker
betyr ikke at det er borte, det har
bare gått i dvale – og må hjelpes
litt for å komme i funksjon igjen.
Dette kan skje gjennom enkle
sammenknytnings- og avspenningsøvelser og er en del av
metodene som David Berceli er
opphavsmann til.
Bercelis metoder er spredt til
et stort antall land gjennom mer
enn tjue års virksomhet. Selv

hevder han at ”millioner av mennesker har vært i berøring med
metodene – og har erfaringer
med dem.
Den amerikanske behandleren har ofte arbeidet i områder
hvor befolkningen befinner seg
i en traumatisert tilstand, enten
det skyldes, naturkatastrofer,
krig, eller konflikter.
Etter de kraftige jordskjelvene
i den kinesiske Sichuan-provinsen i 2008, ble Berceli invitert til
området av et anerkjent offentlig
institutt for psykisk helsevern.
Den internasjonale terapeuten
lærte opp et korps av instruktører og titusenvis av skolebarn ved
mer enn 700 skoler ble undervist
i bruk av metodene. I to tilfeller
over 3 år besøkte Berceli de jordskjelvrammede områdene.
De kinesiske helse-ekspertene
hadde en umiddelbar forståelse
for metodene vi lærte bort, det
skyldes kanskje at de har en forankring i en kultur med en mer
helhetlig virkelighetsforståelse
enn i vår del av verden, tror amerikaneren.
Det geniale med metodene er
at de er enkle og lære bort, de gir
gode resultater, de er billige – og
de krever ikke kostbare og vanskelig tilgjengelige medisiner.
Reaksjonene på øvelsene og
metoden er forskjellig fra individ
til individ. Noen opplever dype
og intense skjelvinger, andre
nesten ikke merkbare bevegelser
i kroppen, noen opplever gråt
eller latter – felles er at nesten
alle forteller om en følelse av fornyelse, renselse, og avspenning.
De sterke skjelvingene er ofte
knyttet til nyere traumer, mens
de svakere til eldre, mener traumeeksperten.
At vi reagerer forskjellig er
naturlig, det er ingen fasit her,
dette er kroppens urgamle mekanikk, vår felles nedarvede metode
for å overleve som individer og art.
Det er ikke overraskende at vi
er utstyrt med en slik egenskap,
at kroppen selv kan rydde opp i

traumene og de sterke påkjenningene i livet.
Det høres enkelt ut?
– Synes du? Ikke la deg
skremme av enkelheten i øvelsene, sier Berceli som har brukt
år på å finne fram til sammenhenger mellom traumer og stress
og kroppens naturlige reaksjonsmønstre.
– Det flotte er jo at livet ikke
har tenkt at vi skal låses fast og
for all tid begrenses av gamle,
vonde opplevelser. Vi er utviklet
med tanke på fornyelse og for –
bokstavelig talt- å riste av oss det
som er bak. Berceli ser det som
sin misjon og spre kunskap og
traumer og bearbeiding av traumene over hele kloden.
– Finnes det forskning som
bekrefter resultatene av metoden
du har utviklet.?
– Vi har tusenvis av beretninger fra folk i mer enn 30 land som
forteller om sine egne positive
erfaringer, ikke minst helsepersonell som ofte er involvert i mange
av prosjektene som instruktører. Men selv har jeg nok med å
undervise og instruere, andre får
eventuelt ta seg av evalueringene.
–Legemiddelindustrien har
så langt ikke oppfattet TRE som
noen trussel. Det kan ha å gjøre
med at vi fortsatt er i en tidlig
fase i internasjonal utbredelse.
Men metodene får langsomt feste
– og de store produsentene av
antidepressiva og søvemedisiner,
vil neppe være glad for konkurranse fra oss, tror Berceli. Som
kjent er medisiner mot søvnløshet og depresjoner blant de aller
største inntektskildene for legemiddelbransjen.
– Traumebearbeiding i stor
skala kan bidra til å gjøre kloden til et bedre sted å være,
mener Berceli. Til syvende og
sist kan det være med på å skape
mer harmoniske samfunn. Evolusjonen har gjort oss til robuste
overlevere og gitt oss metoder for
å komme videre ifølge den amerikanske behandleren.

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?

(Daniel Beltrá / Greenpeace)

grønn ørken

Norsk matvareindustri skryter hemningløst av at palmeoljen som
brukes i hundrevis av produkter er produsert bærekraftig.
Samtidig nekter de alt innsyn i hvilke plantasjer de omstridte
råvarene kommer fra. Framtiden i våre hender har besøkt
Indonesias regnskoger og sett nærmere på den dystre virkeligheten
bak matvarene på vår tallerken.
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01. Menneskets nærmeste slektning er i
ferd med å dø ut. Når Borneos regnskoger gjøres om til plantasjer, plasseres
orangutangene i overfylte mottakssentre.

I Indonesia:
Erik Hagen
Researcher i Framtiden i våre hender

(Foto: Erik Hagen)

Palmeoljeindustrien spiser stadig større deler av klodens siste
store skoger. Malaysias regnskoger synger allerede på siste
verset. Nå er det den indonesiske skogen som står for tur.

Palmeoljeindustrien
spiser av klodens siste
store skoger

L

angs Sumatras åssider og på Borneos
endeløse
sletter,
strekker palmeoljeplantasjene seg helt
inn i den disige horisonten.
”Grønn ørken”, kaller naturvernere det. Der hvor det før var
millioner av hektar rik, urørt
regnskog, og hvor lokalsamfunn
drev jakt eller tradisjonelt jordbruk, står det i dag oppstilt rader
og rekker av hundretusener av
identiske planter. Ikke et eneste
dyr – og ikke en eneste annen
plante – er lenger velkommen.
Malaysias regnskoger synger
allerede på siste verset. Nå er det
den indonesiske skogen som står
for tur. På fem år, og på bekostning av urørt natur, er Indonesia
vokst til å bli den største palmeoljeprodusenten i verden. Rundt
halvparten av all palmeolje lages
nå ved gigantplantasjer i Indonesia.
For en norsk forbruker vil det
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være umulig å finne ut hvilke
plantasjer som står bak produksjonen. Og for et samfunn i
Indonesia vil det være umulig å
vite hvilke selskaper som kjøper
varene. Selskapene holder potte
tett om handelsrutene som sammenknytter butikkhyllene i nord
med orangutangers skjebne i
sør. Importørene i Norge lover
at selskapene som dyrker fram
palmeolje i Sør-Øst-Asia er både
ansvarlige og sertifiserte. Men
sannheten er mer komplisert
enn det.
Det har lenge vært skrevet om
de helseskadelige effektene av
den seige matoljen. Men skadene
ved produksjon og tilvirkning på
den andre siden av kloden, er vel
så store.
Hvert tre produserer klaser
av rødsvarte bær, nesten som
druer. Når de er modne, samles
fruktene inn og transporteres til
et raffineri, før de til slutt ender
de opp som ingrediens i norske

matvarer. Titter du på etiketten
på et produkt i butikkhyllen,
finner du det ofte omtalt som
”vegetabilsk olje”. Du finner det
i gratenger, godteri og potetgull.
Anslag foretatt i vestlige land
viser at et sted mellom 10 og 50
prosent av varene i butikkhyllene
inneholder palmeolje.
Handelstall fra Statistisk
Sentralbyrå forteller at Norge
importerer
palmeolje
for
omtrent hundre millioner kroner årlig.
Stille selskaper

Myndighetene i Indonesia er
ikke redde for å dele ut både
hogstlisenser og palmeoljelisenser i regnskogene – til tross for
miljøkonsekvensene.
Men innkjøperne i Vesten
forventer mer. De krever at produsentene ikke hogger skog eller
raserer miljøet for å dyrke fram
oljen. Derfor har de fleste internasjonale selskapene i bransjen

frivillig gått inn i ordningen
Roundtable on Sustainable Palmoil
(RSPO). Ordningen stiller svært
strenge krav til hvordan plantasjene skal operere. Ved å sertifisere
oljen gjennom RSPO, kan innkjøpere i Norge fortelle at oljen
de importerer er fra bærekraftige
plantasjer.
– Vi kjøper ikke selv direkte fra
plantasjene, men føler oss trygge
på at vår svenske leverandør har et
seriøst utvalg av produsenter. Alle
produsentene må være medlemmer av RSPO, og vi har tillit til at
leverandøren vår følger det opp,
sier Paul Aitkenhead i Mills, som
benytter oljen i sine margariner.
Han sier at Mills i tillegg har
begynt å kjøpe egne sertifikater til
oljen de importerer, og at de dermed bidrar til å finansiere RSPOs
sertifiseringsarbeid.
Det er Mills som er den suverent største innkjøperen av palmeolje i Norge i dag. Av 11.000
tonn palmeolje som Norge impor-

terte i fjor, gikk 7.000 til Mills.
Alle de norske matselskapene
som Framtiden i våre hender har
vært i kontakt med, får sin palmeolje fra det samme selskapet
– et svensk konsern med navn
AAK. Selskapet står for mesteparten av palmeoljeeksporten
til Norge. Men verken AAK eller
Mills ønsker selv å oppklare
hvilke plantasjer og leverandører
de benytter i Sørøst-Asia.

“

Utryddelsen av orangutangene, holdbarheten til
kinosjokoladen, og skjebnen til din og min
pensjon – henger nøye sammen.

Ekspansjon

– Av konkurransehensyn kan vi
dessverre ikke fortelle hvilke raffinerier og plantasjer vi benytter.
Det kan dreie seg om flere hundre
mindre og større plantasjer, skriver Bo Svensson i AAK til Framtiden i våre hender.
En rapport som selskapet
publiserte nylig, forklarer at
AAK benytter 487 leverandører.
Av disse 487 leverandørene, har
selskapet bare offentliggjort
navnet på én. Hemmeligholdet
av leverandørlistene førte i fjor
til at den etiske investoren Banco
kastet AAK ut av sine porteføljer.
Det eneste plantasjeselskapet som AAK har innrømmet at
de importerer fra, er det malaysiske United Plantations. De to
konsernene har samarbeidet i en
årrekke, og har samme hovedaksjonær. Hittil har United Plantations utelukkende produsert ved
plantasjer i Malaysia, og i 2007
utvidet selskapet til Indonesia.
Leverandørens nyervervelse var
på 40.000 hektar.
”Gressområder utgjør en betydelig del av eiendommene vi har
kjøpt”, skrev United Plantations
i sin årsrapport for 2007, om den
nye eiendommen på Borneo.
Selskapet doblet med dette
sine plantasjeområder, og inves-
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Apeskogen forsvinner
Popowati er veterinær ved et mottakssenter for
orangutanger i sørlige Borneo. Senteret hennes er overfullt. De kan ikke ta imot flere aper.
300 orangutanger har de nå på sitt lille senter – en betydelig
del av hele verdens gjenværende orangutangbestand.
– Kanskje en tredel av dem kommer fra palmeoljeplantasjene, sier Popowati.
– Den er fra Astra Agro. Den er fra Wilmar.
Veterinæren peker på hele barnehagen av orangutanger og
ramser opp hvilke indonesiske og utenlandske selskaper som
eier plantasjene som hver av dem ble funnet på. Plantasjeselskapene som har hugget vekk apenes skog, er alle å finne på
Norges Banks nettsider, som aksjeposter i Oljefondets uendelige portefølje.
Jevnlig blir Popawati tilkalt for å hente inn nye orangutanger som har forvillet seg inn på kjempeplantasjene. Men
orangutangsenteret går tom for steder å slippe dem fri. Orangutangene, menneskets nærmeste slektning, står i fare for å
dø ut.

02.

06.

Avviser
miljøskader
Det malaysiske selskapet United Plantations
avviser påstander om at
de skal ha ødelagt skog
eller vært i konflikt med
lokalbefolkningen.
05.

03.

torene var lykkelig tilfredse med
bildene av gressletter som selskapet presenterte.
I dag er palmeoljeplantasjen
vokst seg moden. Fra bilveien sør
på Borneo, ser man at palmene er
blitt halvannen meter høye. Om
bare ett år vil de begynne å gi
frukt. Kolonner av turkise tankbiler buldrer på hovedveien utenfor. De frakter oljen ut til skip
ventende ute ved kysten. Derfra
taes den videre til raffinerier før
den eksporteres til utlandet.
Men ifølge Greenpeace besto
tomten slett ikke bare besto av
sletter da United Plantations
kjøpte den. En FN-rapport laget
bare tre år før United Plantations
overtok eiendommen, fastslo at
skogsområder inne på tomta var
potensielle orangutang-habitater.
”Våre bevis vitner om at tett skog
nylig har blitt hugget av selskapet”, skrev Greenpeace i en rapport, og viste til fotografier tatt
inne på plantasjen.
Og enkelte av områdene som
ikke allerede var skog, var i bruk
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02. Med plantasjene forsvinner alt
biologisk mangfold. På Sumatra er det
delt ut store konsesjoner i regnskogsområder. (Foto: Daniel Beltrá/Greenpeace)
03. Sammen med bransjens økning av
plantasjearealene, stiger også antall
konflikter med lokalbefolkningen.
(Foto: Natalie Behring-Chisholm/Greenpeace)

04. Orangutangene hører ikke hjemme i
palmeoljeplantasjer. Veterinær Popowati
må jevnlig omplassere aper som har
mistet sine habitater. (Foto: Orangutan
Foundation International)

05. Titusener av mennesker jobber i
palmeoljeindustrien i Sørøst-Asia.
(Foto: Daniel Beltrá/Greenpeace)

06. Palmeolje for 100 millioner kroner
importeres årlig til Norge – men det er
umulig å vite hvilke plantasjer oljen
kommer fra. (Foto: Erik Hagen)

04.

Selskapene holder potte tett
om handelsrutene som
sammenknytter butikkhyllene
i nord med orangutangers
skjebne i sør.

av landsbyfolk da United Plantations rykket inn. Noen av landsbyboerne havnet i arresten da
de motsatte seg overtakelsen av
eiendommene sine, ifølge Greenpeace. Da de slapp ut av kasjotten, hadde United Plantations
allerede forvandlet eiendommen
deres til en plantasje.
Om noen år kan de nye
plantasjene også her stemples
som bærekraftige, til de vestlige importørenes tilfredshet.
Dette skjer samtidig med at
selskapet er gitt sertifikater av
RSPO-ordningen for å være for
ukontroversielle og bærekraftige

i Malaysia.
Etter hvert som palmeoljebransjen ekspanderer fra Malaysia og inn i regnskogsområdene i
Indonesia og Stillehavsregionen,
vil disse situasjonene oppstå
gang etter gang.
Firedobling

– Utvidelsene av palmeoljeplantasjene er helt ute av kontroll,
sier Norman Jiwan i den indonesiske organisasjonen Sawit
Watch. Foreningen har som
mål å kartlegge palmeoljekonfliktene i Indonesia, og bistå
lokalsamfunn i møtet med den

mektige industrien.
– Ikke bare er det indonesiske lovverket svakt, men det er
i tillegg diskriminerende overfor urfolk og lokalsamfunn.
For eksempel er det ingen ting i
plantasjelovgivningen som krever at selskapene skal lytte til
urfolkene idet de etablerer seg i
et område, sier Jiwan.
I perioden fra 1999 til 2004
registrerte Sawit Watch 164
landkonflikter mellom lokalsamfunn og palmeoljeselskaper. De siste årene har antallet
eksplodert.
I 2004 vedtok nemlig regjeringen i Indonesia nye lover for
å fremme palmeoljeproduksjon. Tidligere hadde det vært
begrensninger på hvor store
plantasjer hvert selskap kunne
dyrke opp. Med de nye lovene,
fikk industrien lov til å lage
plantasjer som var fem ganger
så store.
Siden de nye plantasjelovene
trådte i kraft i 2004, har antall
landkonflikter mellom palme-

”Mesteparten av eiendommen
vi kjøpte hadde vært hugget
flere ganger før vi kjøpte den”,
skriver United Plantations i en
epost til Framtiden i våre hender.
De sier at de verken har ryddet primærskog eller høyverdig
skog, og har bevart 65 prosent
av all sekundærskog som var på
eiendommen.
Kritikken fra Greenpeace om
at de skal ha konvertert potensielt orangutang-habitat til
plantasje kaller de feiltolkning og
misbruk av data. FN-undersøkelsen var ”en skrivebordsstudie hovedsakelig laget for å få overblikk
over orangutangbestandene
på Borneo. Noen av habitatene hadde blitt plassert midt i
rismarker og landsbyer”, skriver
selskapet. De er også uenige
i hendelsesforløpet knyttet til
arrestasjonen av en person som
bodde i området. ”Han ble ikke
arrestert for å ha protestert, men
for å ha knivstukket en annen
person i hodet”, skriver United
Plantations, og understreker at
de følger samme krav i Indonesia
som de gjør i Malaysia.
FOLKEVETT nr. 6 • 2010
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tema palmeolje

oljeselskapene og lokalsamfunn
økt fra 164 til 630. Midtveis i
2010, skal indonesiske myndigheter ha delt ut konsesjoner til
palmeoljeselskapene på 26,7
millioner hektar. Mange av konfliktene er med urfolk.
Årsaken til bransjens vekst
er enkel. Palmeoljeplanten er et
mirakel av en plante, med voldsom avkastning. Ett hektar palmeoljeplantasje kan produsere
opptil 4 tonn olje – ti ganger så
mye olje som soyaplanter. I løpet
av det siste tiåret er produksjonen tidoblet, og ingen annen
vegetabilsk olje brukes i dag like
mye. Palmefettet gir matvarene
lengre holdbarhet og en konsistens som næringsmiddelindustrien vil ha.
Ifølge Sawit Watch kommer
ofte selskapene om natten og
river ned lokalbefolkningens rismarker eller gummitrær. Men de
sier det er vanskelig å vite hvilke
selskaper i utlandet de skal holde
ansvarlig for konfliktene som
oppstår i Indonesia. Hemmeligholdet rundt handelsrutene er
grunnen.
– De utenlandske kundene
skryter av at de er bærekraftige.
Men det ville vært mer nyttig om
de kunne være åpne om hva de
driver med på bakken i land som
Indonesia. Importørene må være
åpne om hvor oljen kommer fra,
sier Jiwan.
Palmeoljefondet

Norske myndigheter har gått
tungt ut for å redde verdens
gjenværende regnskog. Store
redningspakker er tilbudt regjeringene langs regnskogsbeltet.
I sommer inngikk norske og
indonesiske myndigheter en seks
milliarder kroner stor avtale, for
å motvirke regnskogsnedhuggin-
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gen i det sørøstasiatiske øyriket.
Hvordan de norske midlene
skal brukes er ennå ikke fastsatt. Foreløpig innebærer avtalen
at Indonesia vil innføre et to års
forbud mot å omgjøre nye skogsområder til plantasjer.
Men dette er gjenstand for
tolkning. For gjelder avtalene
også lisensene som allerede
er gitt, men som ennå ikke er
utviklet? Millioner av hektar er
allerede i palmeoljeindustriens
besittelse, og regjeringen i landet
har lovet at selskapenes områder
ikke vil røres.
Og for å gjøre saken enda mer
innfløkt, sitter den norske regjeringen på flere sider av bordet
når de jobber for å redde Indonesias regnskog. For samtlige av de
store børsregistrerte plantasjeselskapene i regionen er å finne
i det norske Oljefondet. Disse
selskapene har prosjekter som
bidrar til utryddelse av sjeldne
pattedyr, forflytninger av urfolk
og ødeleggelser av regnskog og
torvmyrområder.
Flere av dem unngår systematisk å gjøre miljøanalyser før de
ulovlig hygger ned regnskog og
bryter indonesisk lov i år etter år
uten at det sanksjoneres. Enkelte
av selskapene er svartelistet av
store internasjonale matkonserner som Unilever, Nestlé og Burger King, og trues med å kastes
ut av RSPO-systemet. Men samtidig er de altså investeringsyndlinger for Oljefondets økonomer.
Oljefondet er inne i hele bransjen, fra plantasjeselskaper som
United Plantations, til innkjøpere som AAK.
Ved nyttår i fjor hadde Oljefondet investert til sammen 2,2
milliarder kroner i palmeoljeselskapene på børsene i Malaysia,
Singapore og Indonesia.

07.

www.circus.no

“

Selskapene kommer ofte om
natten og river ned lokalbefolkningens rismarker
eller gummitrær.

07. Etter at regnskogen ble hugget ned, har Roni og familien bodd under plastikkduker
inne i palmeoljeplantasjen. Roni er høvding hos urfolksgruppen orang rimba, et jakt- og
sankerfolk i Sumatras regnskog. Men etter at skogen forsvant, har gruppen hans levd i
fattigdom. Når plantasjens arbeidere sprøyter trærne med giftstoffer, havner brorparten
på Ronis hustak. (Foto: Erik Hagen)

FIVH krever åpenhet
– Løftene om ansvarlighet i bransjen er lite verdt så lenge
selskapene ikke forteller hvor varene kommer fra, sier leder av
Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.
Palmeoljeindustrien skryter stort av å være miljøvennlig.
Hvert år lager selskapene tunge rapporter om sin miljøinnsats
og de lister opp alle sertifikatene de har. Men knapt ett opplyser om hvor råvarene de bruker kommer fra.
– Presset mot regnskogen er formidabelt, og det er usannsynlig at vi klarer å stanse hugsten med mindre ansvarlige
selskaper er åpne om hvor råvarene er produsert. Dagens hemmelighold i matvarebransjen gjør at man aldri kan sjekke om
selskapene er bærekraftige slik de selv hevder. I tillegg vil det
være umulig å avdekke hvilke selskaper som står bak nedhuggingen av nye regnskogsområder, sier han.
Han sier det er bekymringsfullt at ingen plantasjeselskaper
hittil har blitt fratatt sitt medlemskap i RSPO-klubben, til tross
for avsløringer om at flere medlemmer har svært lave miljøstandarder. Ett av selskapene har unnlatt å gjøre miljøanalyser i 8 av
sine 11 lisensområder før de startet hugst.
– Det er et alvorlig faresignal for en slik institusjon at selskaper ikke kastes ut når de mangler respekt for et lands miljølovgivning. Skal dette fungere etter hensikten, må det være en lav
terskel for å frata et selskap en sertifisering, sier Hermstad.

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.

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

Miljøvennlig å spise:

Forvaltningen av artene er god og
miljøpåvirkningen liten.
* Blåskjell
* Hyse (kolje)
* Kamskjell
* Kongekrabbe
* Makrell
* Pollock (Alaska)
* Reker
* Sardin
* Sei
* Sild
* Taskekrabbe
* Torsk (Barentshavet)
* Tunfisk (albacore og skipjack)
* Østers

Beist av en el-sykkel

Spar strøm for naturen

Den hybride el-sykkelen med det klingende
navnet «The Beast» er en 19 tommer offroader med 22 lithium batterier og en motor som kan gi en toppfart på 77 kilometer
i timen. Motoren vil hjelpe til når sykkelisten
sliter med å holde pedalene i gang med
egen beinkraft. Beistet veier 33 kilogram og
rammen er bygget av aluminium. Produsenten M55 understreker at beistet er ment å
sykles på tradisjonelt vis og at motoren kun
skal være et supplement. Sykkelen vil være
å få kjøpt første halvår 2011. Den rimeligste
utgaven av beistet vil koste rundt 90.000
kroner uten moms. Mer om sykkelen er å
finne på produsentens nettside m55-bike.
com.

Visste du at to tredeler av Norges vassdrag
er bygget ut, og sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør for å gi oss strøm? Norske
vassdrag er en viktig del av den norske
naturen, men vassdragene og livet i de er
truet av nedbygging. Bidrar du til å redusere
strømforbruket sparer du ikke bare bare
penger, du bidrar til å redde den de urørte
vassdragene som er igjen. Se reddelvene.no
hvis du vil vite mer.

Miljømerking
av fisk
kM
 arine Stewardship Council (MSC)

er et miljømerke som garanterer at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.
MSC-merket hjelper deg til å velge miljøvennlige sjømatprodukter. Se etter
MSC-merket når du handler fisk neste
gang. Enkeltprodukter av produsentene
Findus, Fiskemannen, Coop og ICA har
miljømerket for sjømat.

Ikke ta alt for
god fisk
I Norge spiser vi 105 000 tonn sjømat i året. Mange fiskebestander er
imidlertid truet av overfiske. Velg rett sjømat slik at også de som
kommer etter oss kan glede seg over havets delikatesser.
Alt er ikke som det skal være i havet. Flere
arter fisk er sårbare og noen fiskes på en
ødeleggende måte slik at korallrev knuses, havskilpadder og sjøfugl drukner i
fiskegarn, eller hai og småfisk tas som
bifangst. Oppdrettfisk kan være en trussel mot villfisk og miljø, ved at parasitter
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og forurensning spres, ifølge miljøorganisasjonen WWF som har laget en sjømatguide med råd om hvilke arter som trygt
kan spises og hvilke som bør unngås. På
wwf.no kan du laste ned sjømatguiden i
lommeformat.

foto: espen seierstad

Illustrasjon: Istockphoto

Vær varsom

Vær kritisk: Artene kan være et godt
alternativ, men ikke alltid. Det er
bekymring knyttet til miljøeffektene
av oppdrett, og/eller fiskeredskapene
som brukes.
* Ansjos
* Kveite (oppdrett)
* Laks (oppdrett)
* Lange
* Reker
* Rødspette
* Sjøkreps
* Torsk (oppdrett)
* Tunfisk (skipjack)
* Ørret (oppdrett)

Mange av Norges urørte vassdrag er truet med utbygging og rørlegging.

Gi en klimavennlig julegave
Med klimagavekort fra Mitt klima og
Framtiden i våre hender kompenserer du
for klimagassutslipp gjennom investeringer
i Mitt klimas prosjekter, noe både den du
gir det til og vårt felles miljø nyter godt av.
Gi et gavekort tilsvarende for eksempel ett
års forbruk av kjøtt og meieriprodukter eller
et halvt års strømforbruk i en leilighet. Se
mittklima.no for mer informasjon.

Ikke spis

Artene er enten overfisket og/eller
fanget/oppdrettet på en måte som
ødelegger havmiljøet.
* Breiflabb
* Hai og rokker
* Kveite (viltfanget)
* Kysttorsk
* Norsk hummer
* Pangasius
* Scampi/tropiske reker
* Steinbit
* Sverdfisk og marlin
* Tilapia
* Torsk (Nordsjøen)
* Tunfisk (blåfinnet og gulfinnet)
* Uer
* Ål

Grønt gavekort
Offroad‘eren «The Beast» er siste skudd på el-sykkelstammen. (Foto: m55)

Laptop bedre for miljøet
En bærbar PC er et bedre miljøvalg enn
en stasjonær. Bærbare PC-er har betydelig
lavere miljøbelastning både i produksjonen
og bruksfasen. En undersøkelse fra 2009
viste at en stasjonær PC med skjerm har
et utslipp på over ett tonn CO2 (1008 kg) i
løpet av hele livsløpet, mens en laptop har
et utslipp på 336 kilo. Hovedandelen av
utslippet skjer i produksjonsfasen.

Tom for gaveideer til jul? Gi et alternativt gavekort fra Framtiden i våre hender.
Gavekortet har 50 gavetips med opplevelser
og tjenester som for eksempel: Teater med
meg, barnevakt, restaurantbesøk, lufting
av hund, datahjelp, snøhuletur og en times
lytting uten avbrytelse. Du krysser av for
det du vil gi og kan også skrive opp dine
egne alternativer. De grønne gavekortene
er gratis og kan bestilles eller lastes ned fra
framtiden.no.

(Kilde: WWF)
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Økologisk vin

Grønt
i glasset

01. Vingård i Douro, Portugal.

(Foto: Luis Pedrosa / Istockphoto)

02. Vinbonde sjekker avlingen.
(Foto: Istockphoto)

Økologisk vin er på frammarsj i mange land. Vinekspertene tror vi bare har
sett begynnelsen på en grønn bølge innen internasjonal vinproduksjon, kort
og godt fordi økologisk dyrket druer gir best kvalitet.
02.

Av Jostein Mosnes

I antikken var vinen gudenes
drikk. I vår kristne verden er
den en del av sakramentet. Hva
er vel da mer riktig enn at akkurat denne drikken blir fremstilt
ren og ubesudlet? Og økologisk
vin gjør såmenn skam verken på
Dionysos eller nattverden. Men
fremfor alt frykter man at kjemisk landbruk skal drepe vinens
kvalitet og identitet.

lier som tillates i konvensjonelt
landbruk. Man tillater kun bruken av naturlig gjødsel og mineraler, og tilstreber et balansert
økosystem i jorden. Økologiske
vindyrkere bruker dessuten mer
manuell arbeidskraft, som bare
plukker de beste druene, og på
en skånsom måte, i motsetning
til maskinplukking.
Høster maksimalt

Økologisk tidsalder

01.
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Rundt 1980 ble de første økologiske vinene introdusert på
markedet, men de ble ikke regnet som konkurransedyktige,
og appellerte primært til en
nisje av ”ideologisk overbeviste”
konsumenter. De tidlige økologiske vinene falt raskt i kvalitet
fordi de innholdt for lite sulfitt.
Etter hvert har den teknologiske
utviklingen i vinproduksjonen
klart å utnytte den naturlige
forekomsten av sulfitt i vinen,
tilstrekkelig nok til å stabilisere
ferdigproduktet.
I dag fremstilles økologisk vin
av rundt 500 produsenter. Økologisk vindyrking ekskluderer
så å si alle former for kjemika-

”Hele verden” vil ha vin fra distriktene Bordeaux, Burgund,
Champagne, Toscana og Rioja .
Vinene derfra er berømte merke-

“

bære avlinger ”over evne”. Dette
har vært gjeldende i de nye vinlandene også (USA, Australia og
Sør-Amerika). For å oppnå store
avlinger har man benyttet midler
og metoder som i landbruket for
øvrig: Intensiv tilførsel av kunstige mineraler og bruk av plantevernmidler. I dag er de fleste
produsenter opptatt av kvalitet
fremfor kvantitet. Overbeskatning er definitivt ”ute”.
Offisielt har man forsikret
oss konsumenter om at kjemikaliene, som sluttelig havner i
glassene våre, ikke betyr noen

Fakta
Vin

Vinstokken er blant våre aller
eldste kulturplanter. Man mener å kunne spore den tilbake
til Armenia mellom år 70006000 f. kr. De første opptegnelser om vin stammer fra
Hellas ca år 1500 f. kr. Italia,
Spania og Frankrike var, den
gang som nå, regnet for vinens
kjerneområder, og grekerne
kalte Italia ”vinrankenes land”.

Økologisk vindyrking
ekskluderer så å si alle former
for kjemikalier som tillates i
konvensjonelt landbruk.

varer som oppnår høye priser. Det
er derfor ikke så rart at aktørene
i vinlandbruket har vært fristet
til å så og høste maksimalt på de
begrensede landområdene. Det
gjør man ved å la vinstokkene

helsefare, Bare unntaksvis har
man fokusert på stoffene. Giftbruken har vært et ømtålig tema,
både for vinkjennere og bønder.
Hva man for øvrig ikke unngår,
er innholdet av sulfitt i ferdig-

k
FOLKEVETT nr. 6 • 2010

25

Økologisk vin

04.

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
03.

05.

produktet. Stoffet er helt nødvendig i all vin for å hindre at
den oksiderer, dvs. taper farge,
aroma og holdbarhet. Bruken av
sulfitt er strengt regulert, fordi
det i gitte mengder er direkte
farlig for bl.a. astmatikere.
Vi må anta at bransjen er
bekymret for mulige (ikke-alkohol relaterte) helseskader. Men
hva som ikke minst har skapt
uro i vinlandbruket, er påstanden om at kunstig tilførte mineraler og skadedyrbekjempelse
ødelegger jordsmonnet. Det
hevdes at verdens dyreste jordbruksarealer står i fare for å bli
utarmet. Skrekkvisjonen om
”flate” slottsviner, får vinbaroner til å tenke økologi. Og når
det er lommeboken som genererer naturvernet, får man erfaringsmessig fart på sakene… Det
er med andre ord tid for grønt i
glasset.
Forbedrer kvaliteten

Det lages nå mer og bedre økologisk vin enn noen gang. Faktisk
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er mye av den økologiske vinen
også av toppkvalitet. En forklaring på den høye kvaliteten er bl
a at økologiske vinmarker klarer
seg bedre mot dårlig vær og sykdomsangrep, og derfor presterer
mer kvalitet under såkalte dårlige årganger. Det hevdes dessuten at økologisk vindyrking
avler frem de sterkeste og mest
smakfulle druene, som over tid
vil gi best økonomisk gevinst.
Konsumentene velger stadig mer økologisk vin, særlig i
Tyskland, Storbritannia, Sveits,
USA, Japan og New Zealand. I
disse markedene ser man også
parallellen til det store markedet for økologiske matvarer. I
2009 presenterte 318 økologiske
vindyrkere sine produkter på
”BioFach” i Nürnberg, verdens
største messe for økologisk mat
og drikke. Vineksperter tror på
enda mer vekst for økologisk
vin, uavhengig av vekst og fall
i verdensøkonomien, for sunn
vin og sunn mat hører definitivt
sammen.

03. Vinene av Jean Bousquet er
fra Argentina der klimaet gjør det
enkelt å dyrke vindruene naturlig
og organisk. (Foto: Jostein Mosnes)
04: Vinsmaking under den store
Biofach-messen i Tyskland som
fokuserer utelukkende på organisk
dyrket vin. (Foto: Jostein Mosnes)
05: Organisk dyrking av vindruer.
(Foto: Jostein Mosnes)

Fakta

Kultur og vitenskap
Samfunnets toleranse for rusdrikk
har vært omskiftende, men vinen
har bestandig vært dronningen over
kong alkohol. Det var vin antikkens
guder skjenket i sine begre, og vinen
er helliggjort som symbol gjennom
vår nattverd. Vinens opphøydhet
kommer også til uttrykk i vår profane
kultur. Det er vin som borger for
det dannede selskap, hvor øl blir for
enkelt og sprit for brutalt. Vinen står
for den raffinerte smak. Den engelske overklassen har konsumert vin
fra Bordeaux siden 1200-tallet, og
har slik bidratt til ”oppvekkelsen” av
Frankrike som verdens førende vinland. I gammel tid kunne vinkvaliteten
variere voldsomt, men mot slutten
av 1800-tallet blir fremstilling av vin
etter hvert vitenskap, takket være
franskmannen Luis Pasteur og hans
oppdagelse av bakterier og gjærceller.
Dette legger grunnlaget for ønologien og moderne vinproduksjon, og i
Europa utdannes de første ønologer
(ønologi er læren om vin).

Deilig sengetøy, håndklær og
klær med god samvittighet
Bomullstøy er mykt og
komfortabelt, men kan
inneholde skadelige kjemikalier og GMO. Betenkelig produksjon går først og
fremst ut over arbeiderne
i sør. De må jobbe med
helsa som innsats til lønn
de knapt kan leve av.
Dette unngår du med
klær og tekstiler av økologisk, etisk bomull. Cotton
Child har holdt på i ti år
nå. Kunder forteller jevnlig at rene, myke bomullstekstiler er bra for helsa til
små og store.
Av og til virker det håpløst å jobbe mye for en «bedre verden» for alle. Da sier
vi som en klok mann: Når vi
ber om lys i mørke, må vi ikke
glemme å
takke for
stjernene.

Ø

Bestill katalog:

Cotton Child

A Fairtrade company

co-owned by cocoa farmers

www.divinechocolate.com

Dette og mye mer hos

Pb 68 Sentrum,
3701 Skien.
Besøk nettbutikken:
bomull.no
eller ring oss

Cotton Child 22 11 45 00 www.bomull.no

En miljøvennlig og rettferdig
nettbutikk, butikk og distributør

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

Refreshingly Fair

Miljø og bil

Miljø og bil

Ja takk, begge deler
Mens vi venter på nullutslippbilen drevet på el eller hydrogen konkurrerer en rekke
drivstoffløsninger om plassen som landeveiens grønneste alternativ. Hybridbilene
ser ut til å ha feste grepet om det norske bilmarkedet.
tekst Arne Storrønningen

Toyota Prius

Toyota Auris Hybrid

Dette er pionerbilen framfor noen blant miljøbilene. Da den ble lansert for omkring 13 år siden ble den møtt med nysgjerrighet, men
også skepsis i den internasjonale bilindustrien.
Bilen var for spesielt interesserte og ville aldri slå an i et stort
marked, var noen av innvendingene. De amerikanske bilgigantene
lanserte de forvokste suvene – store jeeplignende biler- med terrengegenskaper. På lengre sikt viste den amerikanske troen på store
drivstoffkrevende biler seg å være feil og de ble straffet hardt av bilkundene for dette.
Priusteamet fikk rett. Ikke bare ble de kåret blant de mest innflytelsesrike grønne innovatørene av Time Magazine Bilen ble gradvis
et ikon og symbol på en ny generasjon mer miljøskånsomme kjøretøyer. I flere måneder i år har Prius vært den mest solgte bilen i Japan.
I Norge og mange europeiske land har også salgstallene vært høye.
Prius har nå kommet i versjon 3. Det neste skrittet blir plug-in med
full lansering i Norge i 2013. Den nyeste generasjonen Prius er priset
fra 275.000 til 350.000 avhengig av utstyrsnivået og versjon.
Bensinforbruket oppgis til 3.9 liter per 100 km. Ved normal kjøring vil nok de fleste sjåfører slite hardt for å holde et slikt nivå, et
sted mellom 4,5 – 5 liter per 100 kilometer er nok mer realistisk. CO2 utslippet er oppgitt til 0,89 i snitt. Det er fortsatt ikke mulig å plassere en normalt stor, sammenslått barnevogn i bilens bagasjerom.
På grunn av batteriets plassering kan den heller ikke utstyres med
tilhengerfeste. Kjøreegenskapene er meget gode, noe som ikke minst
reflekteres i bilens store utbredelsen som taxi.

Auris er arvtaker etter Toyotas suksessmodell gjennom mange år –
Toyota Corolla. I høst ble hybridvarianten lansert i Norge. Toyota har
store forhåpninger til Auris i hybrid variant.
Den tyske organisasjonen bak ADAC ecotest kåret nylig Auris
Hybrid til den minst miljøskadelige av samtliger biler som ble saumfart. Auris oppnådde 94 poeng, det beste i miljøtestens 8 år lange historie, ifølge Aftenposten. CO2 -utslippet ble målt til 102 g/km, 7 gram
bedre enn Prius og VW Passat TSI Ecofuel som kapret henholdvis 2.
og 3. plassen i denne testen.
I likhet med sine interne konkurrent Prius er kjøreegenskapene
gode. Undertegnede testet bilen med fire voksne inkludert sjåfør med
svært positive erfaringer.
Bakdelen er bokstavelig talt at det store batteriet plassert bak tar
så stor plass at en del av bagasjekapasiteten forsvinner.
Mens både Honda Insight og Toyota Prius har en særpreget miljøbilutseende, ser Auris ut som en vanlig bil – noe den også er – med
unntak av motorløsningen.
Pris fra 258.000 til 290.000. Drivstoff-forbruket som er oppgitt
til 3, 9 liter/ 100 km virker i overkant optimistisk – når kjøringen
gjennomføres av en ordinær sjøfør under ordinære forhold, og ikke
i test-sammenheng av profesjonelt personell. Utslipp CO2 oppgitt av
fabrikk er 89 g/km.
Kategori: Mellomstor familie.

Kategori: Mellomstor familie.

Honda Insight
Dette er så langt den viktigste utfordreren til Toyota Prius. Selv om
Honda-hybriden benytter et annet prinsipp i sin motorutformingen
enn Prius, og har en langt spinklere batteriløsning med en ytelse på
bare 14 hesterkrefter, er den noe tilbakeholdne mottakelsen bilen har
fått blant endel biljournalister, neppe helt fortjent.
I daglig kjøring og daglig bruk er likhetene atskillig større enn
forskjellene. Honda Insight tilbys i modellvarianter fra 237.000 til
277.000 fra billigste til mest påkostede modell. Det vi si at den rimeligste varianten av Honda-hybriden er omkring 40.000 kroner billigere enn den billigste av Priusene.
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Mens Toyota startet salget av Prius tilbake i 1997, ble den første
av Hondas hybridmodeller ikke lansert i Japan før 2001. Nåværende
Honda Insight som er 5-dørs kombikupé , er en direkte etterfølger
Honda Civic Hybrid som ble produsert utelukkende som sedanmodell.
For den som vurderer å kjøpe en Prius, kan det være smart å ta en
prøvetur med en Honda Insight også, ikke minst for å skaffe seg et
bredere grunnlag for egen vurdering.
Kategori: Mellomstor familie

Hybridfakta
En hybridbil er en bil som bruker både en forbrenningsmotor og en elektrisk motor som
kraftkilde. Forbrenningsmotoren drives normalt
av bensin eller diesel, men kan også drives av gass
eller etanol.
Batteriet lades under kjøring og nedbremsing og kan derfor aldri
gå tomt. På grunn av assistanse fra batteriet reduseres drivstoff-

bruket totalt. I kjøresituasjoner hvor bensin/dieselbilene ville ha
krevd økt drivstofftilgang og hatt maksimale utslipp, vil hybridbilen automatisk koble inn batteriet og forurense mindre enn ved
ordinær bensin/dieselkjøring.
En plug-in-hybrid er en hybridbil som også kan fungere
som en ren elektrisk bil. Batteriet er betydelig større enn på en
ordinær hybrid og kan også lades direkte fra nettet. Det er knyttet stor forvetning til plug-in-hybridene, fordi disse både er en
ordinær hybrid og en elbil i samme kjøretøy. I praksis kan eieren
benytte bilen som et elektrisk kjøretøy på korte etapper i ukedagene – og som en bensin/diesel eller etanol-hybrid på lengre
distanser.
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Miljø og bil

Honda CR-Z

Lexus RX 450h

Lenger bort fra en familiebil kommer du ikke. Hensikten fra produsentens side har vært å lage en bil som kombinerer egenskapene til
sportsbilen og miljøbilen i ett kjøretøy.
Som ventet er bakseteplassen nærmest symbolsk, men vi fikk da
plass 2 voksne foran og 2 barn, 9 og 16 bak. Komfortabelt var det ikke.
Men denne bilen er heller ikke laget for å imøtekomme behovene til
en travel norsk hverdagsfamilie.
Den er beregnet først og fremst på dem som synes det er morsomt
å kjøre bil, og som samtidig vil gjøre det så miljøvennlig som mulig.
Slikt sett har Honda tenkt riktig. Miljøegenskaper vil i framtiden
naturligvis være en del av det som kundene – og myndighetene – vil
kreve som en selvfølge av alle type biler.
Det skarpe skillet mellom miljøbiler ( med klart gjenkjennbar
karosseridesign) og andre biler vil gradvis viskes ut. Både sportsbiler, familiebiler og hvilken som helst annen biltype, vil da med største
selvfølge produseres for å skape minst mulig miljøbelastning.
Pris er fra 277.000 kroner, men for den summen er også en Prius
innen rekkevidde.
Bensinforbruk er oppgitt til 0,5 liter/100 km og utslipp av CO2
oppgitt til 117 gram, altså trygt under EU-normen for å kunne kalles
miljøbil, men et stykke over utslippbelastningen fra Insight og Prius
– samt en rekke rent bensin- eller dieseldrevne småbiler.
CR-Z yter 124 hk, ikke så mye i segmentet sportsbil. Med det hjelper å sette den i sportsmodus, men da reduseres også miljøvennligheten en del.
Utseende mangler det lite på. Honda er kjent for design av høy
klasse, og her får vi full pakke. Hondas sportshybrid er i alle fall ikke
bilen for den som frykter å skille seg ut i trafikken.
Om den er morsom å kjøre? Det er subjektivt. Herfra meldes
intet.

Dette er Toyotas luksusmerke. Lexus i hybrid utgave stiller i særklasse
i det norske hybridmarkedet. Ikke bare fordi bilen veier nærmere 2
tonn, har en samlet motoreffekt på 299 hk og den billigste utgaven
koster 875.000 kroner, men også fordi den har oppnådd status som
en ”må-ha-bil” blant de mest miljøbevisste stjernene i amerikansk
underholdningsindustri – og oftes omtales som et symbol på ny,
grønn luksus.
Sammenlignet med andre rene bensin eller dieselbiler i samme
klasse kommer den bra fra det når det gjelder CO2 -utslipp. Et drivstoff-forbruk på 0,63 liter ved blandet kjøring er slett ikke dårlig,
motorstørrelse og bilens vekt tatt i betraktning. Et CO2 -utslipp som
fabrikken oppgir til 146 gram CO2 per kilometer er også bra, men
fortsatt langt unna det som kreves for å kunne skilte med betegnelsen
miljøbil. EU har satt grensen ved 120 gram.
Hva er den da? Er den et alibi for dem som ønsker å kjøre en stor,
tung suv-lignende bil, men allikevel ha en følelse av å kjøre miljøvennlig? Kanskje. Bilen har beviselig truffet et marked og et behov i og
med sin popularitet blant kjendiser med høy offentlig miljøprofil.
Kjøreegenskaper, tekniske løsninger, fartspotensial og motorkraft
er det ikke noe å si på. Det skulle bare mangle, når den som investerer
i en Lexus hybrid først må punge ut med omkring 1 million kroner
før man kan rulle ut fra bilforhandleren.
Det interessante er heller kontrastopplevelse, fra 2 dager Lexus
tilbake til mitt den gangen daglige kjøretøy – en 700.000 kroner rimeligere Prius. Forventningen var naturligvis fallhøyde og en nærmest
fysisk merkbar opplevelse av forskjell. Men slik er var det ikke. En
kostbar luksusbil er kort og godt ikke 3 ganger bedre - selv om prisen er 3 ganger høyere – enn en god, moderne familiebil. Det koster
å være kar, det er fortsatt nødvendig å betale en god del ekstra for
merkenavn, status og vissheten om å kjøre en biltype som eies av
kronprisparet og stjerner i Hollywood.

Kategori: Sport, kompakt.
Kategori: Luksus – Suv.
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SPIRITUELLE

BØKER OG DVDER

Medlemmer av Framtiden i våre hender opprettet
Utviklingsfondet i 1978. Vi støtter miljøvennlige
utviklingsprosjekter for fattige i Sør. Tiltakene gjør dem
bedre rustet til å møte klimaendringer og uforutsigbare
dyrkingsforhold.
Du kan gjøre en forskjell, vi trenger din støtte!
www. utviklingsfondet.no
ww

MAGASINET ILDSJELEN

Årsabonnement 295,- inklusiv en bok eller dvd.

www.ildsjelen.no

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.

Verdens største bankran

Ingen grønn vekst med Jens

Framtiden i våre hender har sluttet seg til Robin
Hood-kampanjen som vil skattelegge aksje- og
valutahandel.

Jens Stoltenberg mener Norge har klart å bryte sammenhengen mellom økt vekst og økte utslipp av klimagasser.

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.

– Stoltenberg ser bort fra at vårt stadig økende privatforbruk betyr
at mer og mer av utslippene våre flyttes ut av landet og ikke teller i
Kyoto-regnskapet, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.
– En gjennomgang organisasjonen har gjort viser at koblingen mellom
utslipp og vekst globalt har vært ganske konstant de siste årene.

Nytt styre i FIVH

Milliardene skal gå til fattige, klima og velferd. En global skatt på
0,005 prosent på all handel med valuta, og gjennomsnittlig 0,05 prosent på aksjer og andre verdipapirer, vil gi en inntekt til fellesskapet
på om lag 400 milliarder dollar årlig.

Last ned Robin Hood-maske på framtiden.no, ta fra børsene og gi til de fattige.
(Ill: robinhoodtax.org)

Framtiden i våre hender mener at Jens Stoltenberg blander sammen effekten av
finanskrisen og det han tror er klimaeffekten av sin egen politikk. (Foto: Guri Dahl/SMK)

Nytt på nett

Anne Skranefjell, 59 år, Oslo. Styreleder.
Fagdirektør i Statistisk sentralbyrå.
Christian Fossen, 54 år, Trondheim.
Nestleder. Leder for Informasjonsavdelingen på NTNU.
Thomas Bjørkan Andresen, 32 år, Brønnøysund.
Utviklingsansvarlig ved Norsk Havbrukssenter.
Gerd-Liv Valla, 62 år, Oslo.
Tidligere justisminister og LO-leder, nå skribent.
Marit Trodal, 37 år, Oslo.
Corporate Responsibility Manager hos Grieg Shipping Group.
Cecilie Høj Anvik, 42 år, Bodø.
Sitter i styret i FIVH Bodø. Forsker ved Nordlandsforskning.
Tor Mikalsen, 42 år, Kåfjord.
Jobber som miljøfyrtårnkonsulent og med arkeologi.
Øyvind Eggen: 40 år, Oslo.
Jobber som stipendiat ved NUPI, avdeling for utviklingsstudier.
Erik Hagen, Oslo.
Ansattes representant. FIVHs avdeling for næringsliv og etikk.

Følg oss på:
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www.framtiden.no/facebook

Ingen lønn å leve av

Støtter likevektsøkonomi

Tekstilarbeidere i Bangladesh må jobbe i tre timer
for å tjene nok penger til ett kilo ris.

Framtiden i våre hender (FIVH) mener at en økonomi basert på vedvarende økonomisk vekst, målt
som økt bruttonasjonalprodukt, er en foreldet og
miljøfarlig form for økonomi.

I Norge holder det med noen minutter. Det viser en ny rapport fra
Framtiden i våre hender. – Kleskjeder som tar sitt samfunnsansvar
alvorlig må sikre at tekstilarbeiderne får en levelønn, sier Carin Leffler
i Framtiden i våre hender.

FIVH har derfor sluttet seg til en erklæring om økologisk likevektsøkonomi der produktet av antall mennesker multiplisert med forbruk
per person er relativt stabilt og holder seg innenfor rammen av de
økologiske tålegrenser. Les erklæringen på steadystate.org og framtiden.no.

@arildhermstad
www.youtube.com/fiohnor

Møt likesinnede

I våre lokallag kan du møte andre medlemmer i Framtiden i våre
hender. Se kartet og våre nettsider for mer informasjon. Aksjonen
«Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk» er nå
blitt en temagruppe i Framtiden i våre hender. Er du
i passende alder, så er du hjertelig velkommen
som deltaker.
Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill, spørsmål,
eller vil du melde adresseforandring med
mer, ta kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G,
0177 Oslo

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

«Growth is good»
Økonomisk vekst er bra, og kan og bør kombineres med nedgang
i utslippene, mener Stoltenberg i Aftenposten. Han nevner ikke
at all forskning viser en klar sammenheng mellom økonomisk
vekst og økte klimautslipp. Det må skje en global revolusjon i
ressurseffektivitet som vi aldri har sett maken til dersom kurvene
for vekst og utslipp skal peke i hver sin retning. Det tas ikke med
i resonnementet. Mantraet “vekst er bra” er like viktig for statsledere og økonomer som det omskrevne sitatet “greed is good”
fra filmen Wall Street var det for finansfolk. Gordon Gekkos
tenkning hadde stort gjennomslag blant finansfolk og griske
politikere som med sin uansvarlighet sørget for den nåværende
økonomiske krisen i verdensøkonomien.
“Growth is good” understreket også Fatih Birol, spesialrådgiver
hos det Internasjonale Energibyrået IEA, da han var i Norge for å
legge frem den årlige rapporten World Energy Outlook. For hvert
år som går øker likevel gapet mellom det Birol mener at verden
kommer til å bruke av fossil energi fremover, og det han sier vi
kan forbruke av fossil energi dersom vi skal ta vare på klimaet.
Birol er klok nok til å gjøre analysene, men ikke modig nok til å
trekke den nødvendige slutningen fra byråets evig økende spagat.
Et tilsvarende gap er det mellom det Vibeke Madsen fra Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) oppfordrer
til på Dagsrevyen, og det som kommer fram på HSH sitt eget
påkostede seminar om bærekraftig forbruk to måneder før jul:
På konferansen får vi vite at vi forbruker jordkloden i et rasende
tempo, at vi allerede overskrider jordas bæreevne med 40 prosent,
og at vi ville trengt tre kloder om alle levde som nordmenn. På
Dagsrevyen noen få dager senere er Madsen likevel overlykkelig
at dette overforbruket skal øke, og håper på fem prosent vekst i
juleomsetningen i 2010. Vi bør jo sette ny rekord, for å få fart på
økonomien i Norge. Men med sine flotte kurver og powerpoints
fra seminaret har Madsen også lært at dette på ingen måte er
bærekraftig. Handlevanene våre blir dessverre ikke grønnere og
grønnere fra år til år. Dermed vil utslippene fra årets juleforbruk
også sette ny rekord.
– Hurra, jubler Madsen, Stoltenberg og IEA.

En times tekstilarbeid i Kina gir råd til å kjøpe halvannet såpestykke.
(Foto: Matias Nordahl Carlsen)
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FIVH har tilsluttet seg en erklæring om økologisk likevektsøkonomi. (Ill. istockphoto)
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Nytt fra Framtiden i våre hender

Landsmøte på skinner
Framtiden i våre hender holdt sitt landsmøte i Bergen helgen 30 til 31. oktober.
Første del av landsmøtet foregikk på toget mellom Oslo og Bergen.

ER DET NOEN
DER UTE?

Av Guri Tajet

– Vi tok Bergensbanen for å sette fokus på det
i særklasse mest miljøvennlige transportalternativet vi har, sier leder i Framtiden i våre
hender, Arild Hermstad.
– Togets miljøfortrinn får resten av verden til å investere massivt i nye linjer og nye
tog som får flypassasjerer ned på bakken og
klimautslippene ned til null. – Framtiden

i våre hender ønsker derfor å få med seg
politikere, næringsliv og folk flest med i
kampen for å få satt i gang bygging av høyhastighetstog i Sør-Norge, sier Hermstad.
Han legger til at norske tog i dag er blant de
tregeste i Europa med en snitthastighet på
75 km/t og at passasjergrunnlaget er stort
nok: Tre av de tyve mest trafikkerte flyru-

tene i Europa ligger i Sør-Norge.
Togturen var satt av til innledninger og
diskusjoner om høyhastighetstog, redusert
arbeidstid for å redde miljø og klimaet og
levelønn for folk i Sør. Landsmøtedelegatene
vi spurte var samstemte i at toget som møtelokale var en fulltreffer :

Hei! Jeg er en person som ønsker å starte et alternativt samfunn bygd på mest mulige økologiske verdier
og levesett. I den sammenheng lurer jeg på om det nnes noen idealistiske/miljøintresseterte/økologiske
forretningsmenn eller grundere der ute. Som kunne tenke seg å støtte/sponse prosjektet økonomisk. Slik
at vi kan få kjøpt et Småbruk/Gårdsbruk o.l område å etablere oss på.
HVIS NOEN SYNES DETTE HØRES INTRESSANT UT KONTAKT: plutonisk@hotmail.no

Henrik Gunnar Sundt
Oslo lokallag

Cecilie Høy Anvik,
Bodø lokalag

Eivor Finset Spilling,
Blindern Lokallag

Landsmøte på toget fungerte
veldig bra. Framfor alt fikk vi tid
til å diskutere sak veldig lenge,
og ikke bare vedtekter, budsjett
og årsrapporter som landsmøter
ofte inneholder mye av. Dessuten
skapte toget som møtelokale en
uformell ramme som gjorde at
flere ble med i diskusjonene enn
det de ellers ville gjort.

Landsmøtet på toget skapte
en veldig fin ramme. Lokalene
gjorde at vi måtte holde oss i ro,
og det bidro til å skape en avslappende stemning og vi fikk tid
til å bli godt kjent. Jeg tenkte i
utgangspunktet at togturen ville
bli lang, men tre faglige seanser
og gruppearbeid førte til at togturen gikk utrolig fort.

Jeg synes det passet veldig godt
å ha landsmøtet på toget siden
vi er en miljøorganisasjon som
har høyhastighetstog på dagsorden. Dessuten var det engasjerende faglige innledninger.

Anne Skranefjell,
styreleder

Det fungerte som en drøm å ha
landsmøtet på toget. Det virket
samlende, fordi alle måtte være
der og vi fikk mulighet til å bli
kjent med mange gjennom at vi
var i ulike grupper. Dette frister
til gjentakelse. Kanskje det blir
landsmøte på Trondheimstoget
neste gang?
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Daniel Milford
Flathagen,
Trondheim lokallag

Toget som møtelokale var
overraskende bra. Jeg synes det
var veldig inspirerende å sitte
i et møtelokale med store vinduer og utsikt til dynamiske
og levende omgivelser og samtidig være med på dynamiske
og levende diskusjoner om
høyhastighetstog. Det er noe
annet enn et å være i et mørkt
kjellerlokale.

Gjennom Mitt klima kan
du veie opp for dine utslipp
og bidra til investeringer
i fornybar energi i fattige
land.
Les mer på mittklima.no

Støtte til miljøprosjekter

Stiftelsen Miljøansvar fordeler i 2011
inntil kr. 200.000 på prosjekter som

FIVHs satsingsaker
Framtiden i våre henders satsingsaker
for de neste to årene.
k Klimarettferdighet
k Etikk og åpenhet i alle inves-

teringer
k Levelønn i sør

k Tid i stedet for penger
k Ja til høyhastighetstog
k Ja til solenergi
k Grønn mat

.no
Mitt klima drives av Framtiden i våre hender.

▪
▪
▪

bidrar til holdningsendring og økt ansvarlighet i forhold
til vårt felles livsgrunnlag.
skaper forståelse hos almenheten for miljøspørsmål.
bidrar til å fremme nytenkning og bærekraftige løsninger.

Frist 01.03.11

Søkekriterier på www.miljoansvar.no
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

foto: knut bry

Bokreiser
Jeg sitter i lenestolen
min og er på tur. Ute i mørket regner det. På bordet har jeg et glass
surmelk, tre knekkebrød med
geitost og fire bøker gitt ut i år.
Jeg har reist flittig på kart i
mange år og trenger egentlig
ingen reisebok. Et kart stimulerer
fantasien min tilstrekkelig. Med
pekefingeren lever jeg meg inn i
steder og landskaper. Knyttet til
kartene ligger minner, men også
forventninger om nye turer. I
kveld reiser jeg likevel med bøker.
Bjørn Olav Tveit tar meg med
på tur til alle landets fylker, til
ikke mindre enn 350 interessante
områder for fugleinteresserte. Jeg
lander på Lista i Vest-Agder. Et av
Norges beste steder for ornitologer. Et sted for kikkertjegere.
Jeg har sett eller hørt 223 fuglearter i Norge. Reiser jeg til Lista
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kan det lett bli flere. I en radius på
én kilometer rundt Lista fyr har
skarpe menneskeøyne observert
330 arter med fjær og vinger.
Tveit hadde savnet denne type
guide i mer enn tretti år og fant
ut at han ville lage den selv. Drøyt
tre års frydefullt arbeid ligger
bak. Iherdig har han også vært:
På reise med familie eller kolleger
har han dratt ut i terrenget tidlig
om morgenen og vært tilbake hos
reisefølget til frokost. Han takker
ellers 67 fagkonsulenter for hjelp.
Fugleguiden gir svar på hvor
og når man bør dra. Hvilke
fugler, og også andre dyrearter,
man kan finne. Hva slags vær
som er gunstigst, og den mest
effektive observasjonstaktikken
på hvert enkelt sted.
Boka inneholder 670 sider rikdom – naturrikdom. Det er nok å

oppleve i Norge for et langt liv, også
innenfor mitt eget fylke Akershus.
Tveit gir meg forventninger. Er ikke
forventinger noe av det fineste vi
mennesker er utstyrt med?
Morten B. Stensaker guider
leseren til Norges beste ørretfisketurer, til i alt 16 områder. Jeg
velger å bli med til et skogområde
nær der jeg bor, til Østmarka
Naturreservat. Her i et virvar av
tjern, myrer, koller og kløfter,
bare to mil fra Karl Johans gate,
lover Stensaker meg ørret av
ypperste kvalitet.
Jeg er ingen fisker. I barndommen sto jeg tålmodig ved et
tjern på Finnskogen med stang,
dupp og krok påtredd meitemark. Myggen beit ivrig. Abboren ikke fullt så ivrig.
Jeg skjønner at ørretfiske krever erfaring, innsikt – og timing:

1. Det er for varmt.
2. Det er for kaldt.
3. Det er for grunt.
4. Det er for dypt.
5. Det er for tidlig.
6. Det er for sent.
(Jan Erik Lorentzen)
Kanskje harving er noe for
meg? Harving er en fascinerende
form for markfiske på stille vann,
skriver Stensaker. Agnet trekkes
inn slik at det harver vannoverflaten. Metoden er mest utbredt
på Østlandet og praktiseres helst
i mørket om høsten. Ørreten har
et godt mørkesyn og biter på.
Ellers leser jeg overrasket at
ørreten sluker både mus, lemen
og frosk.
Øyvind Bergkvam drar meg
opp på femti luftige fjelltopper
i fjorten fylker. Jeg fristes i kveld

av Rásttigáisá, den nordligste og
østligste toppen. Den rekker 1066
meter over havet og er Øst-Finnmarks høyeste. Jeg blir gjerne
svimmel på tinder høyt til værs,
men denne virker overkommelig,
og jeg har aldri slitt turstøvler så
langt nord. Rásttigáisá ruver over
vidda med utsikt til syv umåtelige
kommuner. Den har, tipper Bergkvam, en videre utsikt enn Gaustatoppen i Telemark.
Her er vi langt fra Karl Johans
gate: Muorroaivi, Gottetvárri,
Rastigaissa, Leavajohka, Boahkkovárri, Darjokcohkka og Leavvajohnjálbmi er samtlige navn på
kartutsnittet boka bringer.
Hvem trives best på toppene?
Vi bymennesker? Vi som tilbringer våre liv i gatenes dyp, uten
overblikk, uten øyekontakt med
horisonten. Kanskje blir våre

tanker trangere, mer innestengte
mellom bygninger? Kan hende
det er grunnen til at filosofer klatrer i fjell? Peter Wessel Zappfe
karakteriserte fjellklatring som
”En sport som forholder sig til
anden sport som champagne til
bokøl…”
Må du drive champagnesport for å bestige denne bokas
anbefalte topper? Nei. Du kan
normalt greie deg uten sikringsutstyr, med unntak av enkelte
ruter over bre.
Bergkvams fjelltopper egger
meg.
I Per Roger Lauritzens tips
til helgeturer fristes jeg av Gjegnabu og Ålfotbreen i Sogn og
Fjordane. Der er det mye natur og
ikke minst mye nedbør: småregn,
duskregn, silregn, øsregn, styrtregn og plaskregn. Dessuten snø.

På breen kan det falle tolv meter i
løpet av vinteren. Et passe sted å
reise til i lenestolen.
Dette området er ukjent for
meg, og det ukjente trekker, det
upleide også. Ålfotbreens omegn
er kupert, kronglete og krevende.
På kartet kan høydekurver knapt
skilles fra hverandre. Et terreng
det er lett å gå seg bort i. Er det
ikke først når vi er i villrede at
naturens velde trenger inn i oss?
De fire forfatterne gir deg alt
det du behøver for å få et utbytte
av reisen – kart, fakta, forklaringer.
Jeg kommer til å bruke Tveits
guide mest. Fuglekikking er for
meg en konsentrert iakttakelse
som gir fine gleder – ja rett ut sagt
milde ekstaser.

kB
 jørn Olav Tveit: Guide til

Norges fugleliv. De beste lokalitetene og mest ettertraktede
artene. Ørn Forlag.
kM
 orten B. Stensaker: Norges
beste fisketurer. Naturopplevelser med fiskestang og ørretfangst. Tun Forlag.
kØ
 yvind Bergkvam: Luftige
topper. 50 spennende turer
uten tau. Tun Forlag.
kP
 er Roger Lauritzen: Norges
beste helgeturer. Gyldendal
forlag.
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ER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
NOE FOR DEG?
Sentralbanksjef Svein Gjedrem
holder sin årstale 11. februar.
Er du svært rik er du invitert.

Leder i Framtiden i våre hender
Arild Hermstad holder sin årstale
10. februar. Åpent for alle.

Er du enig:
Miljøkonsekvensene av norsk økonomi er ikke et sentralt tema når sentralbanksjefen

Sentralbanksjef
SveinFramtiden
Gjedrem i våre hender holder derfor hvert
Leder år
i Framtiden
i våre hender
holder
sin årstale.
sin Økologiske
årstale.

holder sin
februar.
Arild
Hermstad holder isin
årstale
Hensynet
tilårstale
natur11.og
klima er viktigere enn ytterligere
rikdomsvekst
Norge.
Er du svært rik er du invitert.

10. februar. Åpent for alle.

Politikerne må gjøre miljøvennlige varer og tjenester billigere og
I årets tale legger vi vekt på:
Miljøkonsekvensene
av norsk økonomi er ikke et sentralt tema når sentralbanksjefen
forurensende
varer dyrere.

HVORDAN LEGGE OM
NORSK ØKONOMI FOR
HVORDAN
LEGGE OM
Å REDUSERE
Bli medlem!
NORSK ØKONOMI FOR
KLIMAGASSUTSLIPPENE?
Å REDUSERE
KLIMAGASSUTSLIPPENE?
holder sin årstale. Framtiden i våre hender holder derfor hvert år sin Økologiske årstale.

Rike land må kutte utslipp av klimagasser for å gi rom for vekst og
utslipp i fattige land.

I årets tale legger vi vekt på:

Vi trenger flere medlemmer for å øke vår innflytelse på norsk politikk.

Send SMS til 1933, skriv ”Framtiden” og vi sender deg medlemsgiro med intro.pris kr 245,(gjelder ut 2011, magasinet Folkevett får du også)
Talen blir kommentert av stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten KrF, Heikki Holmås SV
og Dag Ole Teigen Ap.

Folkevett 6:2010

www.framtiden.no

Hjertelig velkommen. Gratis adgang.
Tid: Onsdag 10. februar klokken 1900
Sted: Litteraturhuset. Nedjma-salen i 3. etasje.
Talen blir kommentert av stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten KrF, Heikki Holmås SV
og Dag Ole Teigen Ap.
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Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser.
i våre hender jobber for:
Vi menerFramtiden
at hensynet
til natur og klima
er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at
Hjertelig
velkommen.
adgang.
Grønn
økonomi,
med lavereGratis
materielt
forbruk i Norge.
myndigheter
og
næringsliv
legger
til rette
for at
Grønn
økonomisk
vekst
i fattigeklokken
land, som 1900
muliggjør
et forbruk
til folk
å levegjør
av. grønne og etiske valg.
Tid: Onsdag
10.
februar
Bli
medlem:
Send SMS til 1933,
skriv Framtideni 3.
(duetasje.
mottar giro på kr 200)
Sted:
Litteraturhuset.
Nedjma-salen
Eller meld deg inn på: www.framtiden.no

Framtiden i våre hender jobber for:
Grønn økonomi, med lavere materielt forbruk i Norge.
Grønn økonomisk vekst i fattige land, som muliggjør et forbruk til å leve av.
Bli medlem: Send SMS til 1933, skriv Framtiden (du mottar giro på kr 200)
Eller meld deg inn på: www.framtiden.no

Bli med

lem

send S
MS
skriv “f til 1933
ramtid
en”

Bladabonnement
Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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Hva har strømforbruket ditt med CO2-utslipp å gjøre?
Selv om Norge produserer mye vannkraft, er vi avhengige av importert strøm.

pengeﬂyt. Bare på denne måten kan du velge hva slags strøm du vil betale for.

Mye av det som importeres kommer fra kullkraft, en av de største kilder til

Dette systemet er basert på det felleseuropeiske sporings¬systemet RECS og

CO2-utslipp på verdensbasis. På denne måten forårsaker en gjennomsnittlig

administreres i Norge av Statnett. Med CO2FRI er du i tillegg med på å fremme

husstands strømforbruk ca 4 tonn CO2- utslipp per år*. Det er like mye CO2-

ny og miljøvennlig teknologi som kan være med på å dekke verdens økende

utslipp som ﬂyreisen Oslo - Bergen, 37 ganger, tur-retur.

energibehov uten utslipp av CO2.

Men nå kan du velge å kjøpe strøm produsert kun fra fornybar energikilder.

Økt etterspørsel fra forbrukerne vil tvinge fram økt satsning på fornybar

CO2FRI er en klimagaranti knyttet til ditt strømforbruk. Ved å velge CO2FRI får

energi. Slik kan du påvirke utviklingen i riktig retning og aktivt bidra i kampen

du en garanti for at den strømmen du kjøper ikke forårsaker utslipp av CO2.

mot klimaendring. Klart det nytter!

Selv om det ikke er mulig å spore den fysiske strømﬂyten, er det mulig å spore

CO2FRI koster fra 275 kroner i året. For mer informasjon og bestilling, se

kraftkronene dine til produsenter av fornybar energi - slik banker sporer

www.co2fri.no

*Basert på 2005 Nordpool-miks

Fortum er Nordens største leverandør av miljøsertiﬁsert energi med over 1,3 millioner kunder i Norden, og eneste nordiske energiselskap på Dow Jones Sustainability Index

