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Rice Dream – et alternativ til melk. Rice Dream-serien består av smakfulle risdrikker frie for laktose, melk og soya.
Drikkene er 100 % vegetabilske, lettfordøyelige og fås i smakene; naturell, sjokolade, vanilje og hasselnøtt/mandel.
Rice Dream Calcium egner seg spesielt godt sammen med f.eks. cornflakes og i smoothies. Prøv vaniljerisdrikk i vafler
- det blir garantert suksess! Du kan også trylle frem de letteste og mest smakfulle retter med den risbaserte matfløten
Rice Dream Cuisine – 100 % økologisk og med svært lavt fettinnhold. Gå inn på www.ricedream.eu for flere oppskrifter.

Rice Dream finner du i dagligvare- og helsekostbutikker
med bredt vareutvalg.
www.ricedream.eu
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Langs det tidligere jernteppet kan et nytt, gigantisk grønt grenseland bli en realitet. Miljø- og naturvernere i tjue europeiske land
jobber for å gjøre de tidligere avstengte grenseområdene mellom
øst og vest til et formidabelt naturreservat og et sammenhengende
grønt belte fra Barentshavet i nord til Svartehavet i sør. Et nettverk
av sykkelstier er også i ferd med å sys sammen til en helhetlig sykkelrute fra Kirkenes til den bulgarsk/tyrkiske svartehavskysten.
Det er den tyske EU-politikeren og representant for det tyske miljøpartiet Michael Cramer som er initiativtaker og pådriver for det
som har fått betegnelsen jerntepperuta (iron curtain trail). Han har
vært en avgjørende drivkraft bak både jerntepperuten, den grønne
ruten langs tidligere DDR, og den 160 kilometer lange ruten langs
området hvor Berlin-muren en gang sto.
Cramer er fast medlem i EU-parlamentets komite for transport
og turisme. Han er selv en ivrig syklist og bruker av offentlig transport. Han har siden 1979 valgt å ikke eie egen bil og framstår i
dag som en ledende talsperson i EU for sykkelbruk og kollektiv
transport. I 2005 sluttet et stort flertall av representantene i EUparlamentet seg til planene om å skape et nytt, grønt grenseland,
der det tidligere strengt bevoktede jernteppet fantes.
Samtidig som den gamle grensen mellom øst og vest nå er historie har nye grenseproblemer blitt en realitet i Schengenområdets
randsone mot verden utenfor. Berlin-murens bortfall ble heller ikke
det endelige farvel til fysiske murer i Europa og verden for øvrig som
mange kanskje håpet på. Snarere tvert om. Nye murer har blitt reist
både i Schengens grenseland mot nord-Afrika, dessuten i Midtøsten
og i de langstrakte grenseområdene mellom USA og Mexico.

“

Å gjøre den gamle dødsgrensen
til et grønt og levende grenseland
kan bli et prosjekt med virkninger
langt utover vårt århundre.

Overraskende for mange er det at de nye murene i verden krever betydelig flere menneske liv enn den forhatte Berlin-muren.
De tyske politimyndighetene oppgir 86 døde ved Berlin-muren
som direkte følge av voldshandlinger. Tar man med de som druknet under fluktforsøk, som ble skutt, eller som døde på grunn av
ekstremt stress under flukt, blir det samlede tallet 238 personer.
Mer enn dobbelt så mange døde da de forsøkte å ta seg over den
amerikansk-mexicanske grensen, og det bare i en tidsperiode på 6 år,
mot nesten 30 år for Berlin-muren. Ifølge det antirasistiske nettverket
UNITED døde mer enn 8000 personer i forbindelse med ulovlige
grensepasseringer mellom Schengens yttergrense og andre land.
Det er åpenbart at et grønt, demilitarisert og folkelig grenseland
langs det tidligere jernteppet vil kunne spille en mangfoldig og uvurderlig rolle i Europa. Å gjøre den gamle dødsgrensen til en levende
grense og et gigantisk fredsmonoment kan bli et prosjekt med virkninger langt utover vårt nye århundre. Noen få viktige mil av det
grønne beltet finnes på norsk jord. Vi bør ta vår del av ansvaret.
FOLKEVETT nr. 4 • 2012
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Kommentar

Av Håkon Fossmark (Nettredaktør i Framtiden i våre hender)
og Arne Storrønningen (Redaktør i Folkevett)

“

Det er fortsatt tillatt for offentlige innkjøpere i Norge å kjøpe varer
som er produsert av barn og slavearbeidere.

Tatt med etikkbuksene nede
En ny rapport fra Framtiden i våre hender avslører at 95 prosent av innkjøpene i
et utvalg avnorske kommuner skjer uten at det stilles etiske krav til
produsenter og leverandører.

mer av produktene er produsert i
lav- og mellominntektsland, hvor
risikoen for brudd på grunnleggende faglige rettigheter og menneskerettigheter kan være høy.
Lite tyder på at norske kommuner tar konsekvensene av
hvor krevende rollen som storinnkjøper er i et globalt marked
med en kompleks vev av underleverandører og delprodusenter.
Konsekvensene er alvorlige. Vi
blir ufrivillig og ofte unødvendig
forbrukere av varer som er laget
under uetiske og kritikkverdige
forhold. Millioner av ansatte hos
produsenter og vareleverandører
blir sittende fast i underbetalte
jobber og må arbeide under helseog miljøskadelige arbeidsforhold
– fordi norske myndigheter ikke
bruker sin åpenlyse forbrukermakt og påvirkningskraft.
Etikksvikten forekommer like
mye i store og ressurssterke kommuner som i småkommunene.

(Foto: Matias Nordahl Carlsen)

Krystallklare forventninger

Kinesisk tekstilfabrikk som produserer

Med anskaffelser for 144 milliarder kroner i 2010 står kommunesektoren for nærmere
40 prosent av anskaffelsene i
offentlig sektor, en økning på
50 prosent siden 2006. Det gjør
at samfunnet med rette bør
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kunne stille strenge krav om at
varene og tjenestene som kjøpes
inn blir produsert og tilvirket i
henhold til gode etiske standarder.
Slik er det ikke. Til tross for
sin velfylte lommebok og rol-

len som storinnkjøper svikter
norske kommuner fullstendig
både i forhold egen retorikk og
det som publikum bør kunne
forvente av de som forvalter en
viktig del av skatteinntektene.

Globalt marked

De fleste av varene som kjøpes inn
av offentlige virksomheter er helt
eller delvis produsert utenlands.
Om ikke hele produktet er produsert i et annet land, så er ofte en
eller flere komponenter det. Stadig

Gjentatte ganger har regjeringen og representanter for myndighetene i handlingsplaner,
stortingsmeldinger og taler vært
krystallklare i forventningene
om at offentlige innkjøpere skal
gå foran som et godt eksempel.
De skal etterspørre varer som
er tilvirket etter høye etiske og
sosiale standarder. I anskaffelsesregelverket slås det dessuten
fast at det offentlige skal «opptre
med stor integritet» og at offentlige anskaffelser skal skje på en
samfunnstjenlig måte».
Virkeligheten som kommer til
syne i Framtiden i våre henders
rapport står i sterkt kontrast til
målene og intensjonene i den
offentlige retorikken.

Framtiden i våre hender har
undersøkt om kommuner følger
myndighetenes oppfordring om å
stille etiske krav i sine anskaffelser.
Nedslående resultat

Resultatet er nedslående: Ved om
lag 95 av 100 anskaffelser som
gjøres i den største kommunen
i hvert av landets 19 fylker, blir
det ikke stilt noen etiske krav til
leverandørene.
Det betyr at når norske kommuner kjøper alt fra tekstiler,
klær og sko til steinprodukter,
møbler og verktøy har de svært
liten kontroll med hvilke forhold
disse produktene blir laget under.
Helt siden 2007 har regjeringspartiene Ap, SV og Sp vurdert et
lovpålegg for innkjøpere. I handlingsplanen om miljø- og samfunnsansvar, som ble lagt fram
da, går det fram at regjeringen «vil
vurdere pålegg for statlige innkjøpere om å legge sosiale og etiske
krav til grunn for sine anskaffelser.» Senere er også kommunale og
fylkeskommunale innkjøpere blitt
inkludert i vurderingene. Men et
lovpålegg er fremdeles helt i det
blå, fem og et halvt år etter at dette
først ble antydet.
Derfor er det fortsatt tillatt
for offentlige innkjøpere å kjøpe
varer som er produsert av barn,
ved tvangsarbeid eller under
andre uverdige forhold, slik som:
• Fagforeningsknusing
• Tvungen overtid
• Ekstremt lave lønninger
• Helsefarlige arbeidsforhold
• Manglende sikkerhet på arbeidsplassene
• D
 iskriminering og undertrykkelse
* Bruk av trusler og fysisk og psykisk straff

Uten etiske krav

Rapporten baserer seg på intervjuer av innkjøpere i 19 norske
kommuner, og den største kommunen i hvert av landets nitten
fylker er valgt. Det vil si Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger,
Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Drammen, Skien,
Bodø, Ålesund, Sandefjord, Arendal, Ringsaker, Gjøvik, Stjørdal,
Alta og Førde.
I tre av disse kommunene,
Fredrikstad, Gjøvik og Bodø, stilles det aldri noen etiske krav til
leverandørene.
Bærum kommune nøyde seg
med å stille etiske krav ved kun
tre anskaffelser både i 2010 og
2011, selv om kommunen kjøper
varer og tjenester fra hele 3.900
ulike virksomheter.
Også Kristiansand kommune
nøyde seg med å stille etiske
krav ved tre anskaffelser i 2010.
Verdien av disse kontraktene
utgjorde ikke mer enn om lag 4,5
prosent av det kommunen totalt
brukte på varer og tjenester dette
året.
Til tross for at flertallet av
innkjøperne har kjennskap til
adgangen til å stille etiske krav,
og til de verktøy og tiltak myndighetene har utviklet – stilles det
kun unntaksvis tilfredsstillende
etiske krav i offentlige anskaffelser. Innkjøperne forklarer dette
først og fremst med ressursmangel, de pålegges stadig flere oppgaver, uten at det bevilges ekstra
ressurser til å følge opp.
Seriøse skvises ut

Situasjonen i offentlige anskaffelser er i dag slik at seriøse leverandører som har et godt fundert
etikkarbeid, står i fare for å bli

skvist ut på bekostning av mindre seriøse leverandører som
neglisjerer etikkarbeidet. Useriøse
aktører tildeles kontrakter fordi
de er lavest på pris, mens leverandørene som gjør sitt ytterste for
å begrense risiko for barne- og
tvangsarbeid taper konkurransen. Lav pris kan i tilfeller reflektere grov utnytting av arbeidere
og ødeleggelse av miljøet.
Det koster litt mer å ha
oversikt over egen leverandørkjede. Det koster litt mer å følge
opp etiske retningslinjer. Det koster også mer å betale en pris for
varen som muliggjør en levelønn
for arbeiderne som laget varen.
Flere og flere eksempler viser riktignok at denne merkostnaden er
marginal, men ettersom vektingen av pris er sterkt dominerende
i offentlige anskaffelser gir det
uheldige utslag
Norske myndigheter varslet i
2006 at det i større grad skulle
tas etiske hensyn i offentlige
anskaffelser og siden da har
man gjentatte ganger understreket viktigheten av dette. Denne
undersøkelsen viser imidlertid
at tiltakene i beste fall har vært
halvhjertede og at resultatene har
uteblitt.
Til tross for stadig sterkere
press for et bindende regelverk
fra
interesseorganisasjoner,
offentlige innkjøpere, offentlige
ansatte, seriøse leverandører og
opinionen holder myndighetene
fast ved et knippe argumenter for
hvorfor lovpålegg foreløpig ikke
anses som hensiktsmessig. Framtiden i våre henders rapport viser
tydelig at gode intensjoner og frivillighet ikke har ført fram.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge

– Verre enn fryktet

Ny fartsrekord
for elfly

(Foto: greenpeace)

– Da jeg vitnet for det amerikanske senatet i den rekordvarme sommeren 1988 advarte jeg mot kommende klimaendringer. Jeg tegnet et dystert bilde av konsekvensene av de globale temperaturøkningene på
grunn av vår bruk av fossil energi. Men jeg gjorde en feil: Jeg tegnet et for optimistisk bilde av situasjonen.
Sofieprisvinner James E. Hansen, leder for NASA Goddard Institutt for romstudier, i avisen Washington Post.
James E. Hansen har nylig ledet forskning på hetebølger i verden de siste 60 årene og resultatet er nedslående.

Piloten Chip Yates fikk sitt spesialbygde elfly
opp i 326.1 kilometer i timen i sommer og tok
med det verdensrekord i fart for elfly.

Journalister tåkelegger
klimadebatten
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Flere unge vil heller jobbe med fornybar energi enn i oljebransjen.

Tilgangen på byttedyr er
svært dårlig for amurtigeren i
Kina. I samarbeid med lokale
myndigheter har WWF alet
opp sikahjort i fangenskap for
å øke tilgangen på byttedyr i
Changbaishan. På den internasjonale tigerdagen den 29. juli
i år ble de første 30 hjortene
satt ut i den kinesiske tigerens
leveområder. Håpet er at en
større bestand av byttedyr
skal bidra til at de 20 tigerne
i Changbaishan skal bli flere.
I tillegg arbeides det for å restaurere de naturlige naturområdene til tigeren og beskytte
den mot krypskyting.

(Illustrasjon: Istockphoto)

Den ulovlige handelen med elefanter,
neshorn, slanger, kattedyr, aper, marine
arter, papegøyer og en rekke planter
øker, ifølge WWF.

Krypskyting ny
milliardindustri
Krypskyting og ulovlig handel
med truede arter har utviklet
seg til en ny milliardindustri,
hevder WWF, som nylig har
igangsatt en kampanje for å
rette søkelyset mot den økende
ulovlige jakten på ville dyr. Ulovlig handel med planter og ville
dyrearter truer mangfoldet i naturen, og bidrar til finansiering
av annen organisert kriminalitet.

Myndighetene i Guyana vil
midlertidig stanse utdelingen av
nye tillatelser til å utvinne gull
og edelstener i elver. Årsaken er
de alvorlige miljøødeleggelsene
som utvinningen fører til, ifølge
Regnskogfondet. I fjor sto gruvenæringen for 94 prosent av
landets avskoging. Høy gullpris
har satt fart i utvinningen som
forgifter elvene med kvikksølv
og andre kjemikalier.

Det blir færre unge sjåfører i byene.

(Foto: NASA/courtesy of nasaimages.org)

De siste 20 årene har det vært
en kraftig nedgang i antall unge
som kjører bil i Norge. Nå tar
bare 45 prosent av alle menn
som er myndige førerkort. For
kvinner på 18 år har andelen falt
fra 50 prosent i 1990 til 38 prosent i 2011, ifølge Statens vegvesen. Nedgangen i unge med
lappen er størst i urbane strøk
og det er ikke bare en kortvarig
utsettelse. Økt miljøbevissthet, bedre kollektivtrafikk, et
aktivt sosialt liv og økonomiske
prioriteringer kan forklare utviklingen, mener Kongelig Norsk
Automobilklub.

Forskere har anslått at det er 21.000 milliarder tonn med organisk karbon under
Antarktis, noe som er ti ganger mer enn
karbonet lagret i de boreale områdene
med permafrost.

Store mengder metan
under sørpolen
Fire milliarder tonn av den
potente klimagassen metan
kan bli frigjort om nok av isen i
Antarktis smelter. Forskerne tror
at mikrober, som har tilpasset
seg et miljø med lite oksygen,
har omdannet 35 millioner år
gammelt organisk materiale under isen til metan. De potensielt
store mengdene av klimagassen
er nok til å påvirke klimaet om
den frigjøres i atmosfæren.

(Foto: Flickr)

Amurtigeren får mathjelp

Guyana stopper gullgraving

foto : lillian jonassen

Myndighetene i India skal
bruke 24 milliarder kroner på
å støtte lokal produksjonen av
elektriske kjøretøy og nødvendig infrastruktur over åtte
år. Målet er at seks millioner
miljøbiler og -tohjulinger skal
på veiene i landet innen 2020.
Mellom fire og fem millioner
av miljøkjøretøyene er forventet å være tohjulinger.

(Foto: Istockphoto)

India satser på
miljøkjøretøy

foto : lillian jonassen

India satser på å subsidiere produksjon,
utvikling og utbygging av infrastruktur
for miljøkjøretøy.

Kina setter ut hjort i leveområdene til den
truede amurtigeren i landet.

En ny rapport fra Universitetet i Michigan i USA viser
at amerikanere i 30-, 40- og
tidlig 50-årene verken er særlig opptatt av eller bekymret
over endringer i miljøet. I
2011 ble et utvalg av Generasjon X spurt om deres
tanker og holdninger rundt
klimaendringer og svarene
ble sammenlignet med en
lignende spørreundersøkelse
fra 2009. Ifølge den nye rapporten holder bare 16 prosent
seg oppdatert på temaet, en
nedgang på seks prosent fra
2009. Bare fem prosent av
deltakerne i undersøkelsen var
«svært urolige» for klimaendringer. 18 prosent svarte at de
er mildt bekymret, mens 66
prosent var usikre på om global oppvarming faktisk skjer,
ifølge forskning.no.

Færre unge tar lappen

(Foto: Colourbox)

(Foto: Reva)

25 prosent av norsk ungdom
ønsker å jobbe i fornybar
energi-sektoren, mot 18
prosent i oljebransjen, ifølge
en undersøkelse utført av TSN
gallup. Bellona-leder Frederic
Hauge mener oljebransjen
bevisst bruker høye lønninger
som et virkemiddel for å trekke
til seg de best kvalifiserte
jobbsøkerne. På den måten
beslaglegger de kapasitet fra
andre deler av energisektoren,
for eksempel fornybar energi.

Generasjon X likegyldige
til klimaet
(Foto: Douglas Brown / Flickr)

foto : reuters

1 av 4 unge vil jobbe med
fornybar energi

Miljøjournalistene er i liten grad opptatt av å være sannhetssøkende, mener medieforsker Andreas Ytterstad.

foto : reuters

Piloten Chip Yates holdt 326 kilometer i timen i over 15 sekunder med sitt
miljøvennlige elfly.

Misforstått objektive og nøytrale journalister i mediene som i liten
grad er opptatt av å være sannhetssøkende tåkelegger miljødebatten,
ifølge en studie utført av medieforsker Andreas Ytterstad. Han mener
at fakta i klimakrisen drukner i det politiske spillet som mediene dekker. Medieforskeren etterlyser et kritisk realistisk objektivitetsideal som
innebærer blant annet at journalistene forstår objektivitet som søken
etter sannhet, ifølge Forskning.no.

(Foto: Knut-Erik Helle)

(Foto: Flight of the century)

Den vannkjølte elmotoren i rekordflyet gir hele 258 hestekrefter og et dreiemoment på over 542 newtonmeter. Amerikaneren Chip Yates har tidligere arbeidet for flyprodusenten
Boing og arbeider i dag med å utvikle elektriske fly i selskapet
«Flight of the century».

Guyana stopper nye lisenser til gruvenæringen i landet for å beskytte biomangfoldet og urfolk i regnskogen.
FOLKEVETT nr. 4 • 2012
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Profilen Nini Hæggernes

Gode råd er grønne
Framtiden i våre henders leder på Haugalandet savnet et uavhengig norsk
miljømagasin og nettsted. Derfor laget hun like godt et selv.
Av Arne Storrønningen (tekst og foto)

Mens mesteparten av Haugesund befinner seg i feriedvale
og en mild sommerbris stryker
over uterestaurantene langs
Smeda-sundet, er det stor aktivitet på kontoret hjemme hos
Mojo-redaktør og nesten nyvalgt
leder for Framtiden i våre henders lokallag på Haugalandet,
Nini Hæggernes.
I et elfenbensfarget hus
omkranset av en frodig hage
med en tettvokst og ruvende
blodbøk, gamle plommetrær og
meterhøye ripsbusker har lokallagslederen på Haugalandet
skapt sin personlige og profesjonelle base. Det er ikke mye som
minner om Ikea og ferdigvare
hjemme hos Nini Hæggernes,
men det er kanskje ikke så rart.

“

Vår bruk og kast mentalitet er et
resultat av nøye gjennomtenkt
forbrukermanipulering

Tatt av Afrika

Lokallagsleder for Framtiden i våre Hender,
Haugalandet, Nini Hæggernes, synes ikke
noe om merkelapper som «miljøaktivist»
eller «miljøforkjemper». Som om vi er et
eget folkeslag eller driver med sektlignende
utfoldelser, sier hun.
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Gjennom mange år har hun
vært innehaver av sin egen antikvitetshandel og kunstgalleri.
Møbler og bruksgjenstander skal
ha en historie , en tilknytning,
patina, den myke glansen fra
langsom aldring, mener hun. Jeg
ser meg rund. I et hjørne i hagen
står en gammel trebenk og venter på rehabilitering og nytt liv.
I stua står et massivt spisebord

av eik. På veggene fotografier fra
reiser og opphold verden rundt.
Det afrikanske kontinentet er
sterkt representert. Afrika har
en merkelig, nesten uforklarlig
tiltrekningskraft, innrømmer
Nini Hæggernes.
Ildsjel og grunder

Opprinnelig drømte jeg om å bli
arkeolog, men slo tanken om et
langt studieløp fra meg. Jeg følte
jeg hadde for mange planer jeg
ville realisere og at jeg var for
rastløs til bokstavelig talt å grave
meg ned i bare ett interesseområde. 23 år gammel startet hun
sitt eget galleri med salg og formidling av kunst og seinere også
en antikvitetshandel. – Jeg har
alltid funnet meg til rette i rollen som igangsetter – omforme
ideer og drømmer til konktet
virksomhet. Tenke nytt, skape
ideer av nye muligheter.
Grovt sett finnes det to typer
grundere, mener Nini Hæggernes. Det er de som motiveres og
trigges av muligheten til å tjene
penger, skape profitt og kommersiell suksess. Den andre
hovedkategorien grundere er
de som rett og slett tiltrekkes av
å skape noe, bygge opp noe fra

grunn. Det kan være ideelle mål,
å skape forandring, forbedringer, framskritt – bevege verden i
en annen retning. Grundere som
setter i gang med prosjekter de
brenner for.
Selv føler hun seg mer i slektskap med den siste kategorien.
– Det er ikke noe galt å tjene
penger, men det må ikke bli det
overordnede motivet for det vi
foretar oss. Det blir for kortsiktig, da mister ting sin dypere og
egentlige mening. Å jobbe med
det man brenner for gir en helt
annen tilfredsstillelse enn penger kan gi.
I en tid hvor det handler om
å legge om den internasjonale
økonomien til en langtidsholdbar ikke-fossil økonomi, finnes
det tusenvis av muligheter for
idealistiske grundere, mener
Nini Hæggernes. Vi er på vei
inn i en periode med behov for
omfattende grønn ideutvikling og nyskaping på nært sagt
alle plan. Vi beveger oss inn i
en storstilt omstillingstid, tror
Hæggernes. Mulighetene er
mange for grønn næringsutvikling og bærekraft, og for de som
tør å være først og tenke litt nye
veier er det store muligheter for

Navn: Nini Hæggernes (43)
Profesjon: Miljørådgiver,
grunnlegger og redaktør,
MojoMagasin.no
Aktuell: Lokallagsleder
(januar 2012) for Framtiden i
våre hender, Haugalandet.
Ønsker: Mer samarbeid og
kontakt mellom alle aktørene i den norske miljø- og
solidaritetsbevegelsen.
Visjon: Et mer bærekraftig
samfunn i økologisk og sosial
likevekt hvor det å leve grønt
og etisk har blitt det normale.
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Profilen Nini Hæggernes

å vinne konkurransefordeler i et
ellers presset marked.
Solidaritetsreise

At hun er ekstra travel midt i
sommerferie skyldes blant annet
at hun om to uker setter hun kursen mot Sierra Leone, det frodige,
ressursrike og vakre, men fortsatt
lutfattige og borgerkrigsherjede
landet på den vest-Afrikanske
atlanterhavskysten. Hun har på
kort varsel takket ja til å bli med
til byen Rotifunk hvor en gruppe
ildsjeler fra Haugesund har satt
seg som mål å gjenreise sykehuset og helsetjenestene der.
– Min oppgave er blant annet
å lede en innsamlingsaksjon for å
skaffe penger til et solcelleanlegg
som er viktig for å kunne sette i
gang full drift av sykehuset i
Rotifunk, forteller den energiske
lokallagslederen i Haugesund.
Det blir ferien hennes i år, men
Nini Hæggernes synes det gir
både mening og energi å delta i
praktisk solidaritetsarbeid.
Som å komme hjem

Nini Hæggernes hadde sin første
reise til Afrika, Gambia i 1989.
Siden har hun vent tilbake til
det afrikanske kontinentet. – Jeg
ble forelsket i Afrika, det var som
å komme hjem, forteller hun til
Folkevett mens hun serverer
hjemmelagede pannekaker og
unnskylder seg spøkefullt med
at eplejuicen verken er økologisk
eller kortreist.
– Vår miljøkamp her hjemme
er viktig nok, men i mange afrikanske land handler det fortsatt
om matvaresikkerhet, tilgang
til rent vann og grunnleggende
helsetjenester og medisiner. Kort
sagt kampen for å overleve, understreker Hæggernes. – Mange fattige land er rike på ressurser, men
korrupsjon, utnytting og mangelen på kunnskap gjør at de forblir
fattig. For å kunne bygge opp en
bærekraftig utvikling er den beste
bistanden vi kan gi hjelp til selvhjelp. Det gir både verdighet og
grunnlag for selvstendighet.
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Sterk kontrast

Sierra Leone er et av verdens fattigste land. Gjenoppbyggingsoppgavene etter den ti år lange og
brutale borgerkrigen er fortsatt
gigantiske. Kronisk underernæring er utbredt. På den globale
hunger-indeksen kommer bare
fire andre land dårligere ut.
Knapt 1 prosent av befolkningen
har tilgang til internett og mindre enn tjue prosent disponerer
mobiltelefon.
Moderne helsetjenester er
sjeldent. Barn og voksne dør

“

Profilen Nini Hæggernes

Hæggernes. Det lønner seg kort
og godt. Gode råd er grønne,
mener miljøredaktøren.
Du og jeg som enkeltindivider
-med våre valg og prioritering kan
bidra til å løse de store globale
utfordringene vi står overfor. Vi
spiller en viktig rolle, sier Hæggernes. Uten aktive enkeltpersoner og organisasjoner og et bredt
folkelig engasjement får vi neppe
på plass de overordnede og store
grønne politiske løsningene heller, tror lokallagslederen på Haugalandet.Ingen grønn sekt

Det er ikke nødvendig å ha verken
asketiske egenskaper eller et
brennende politisk engasjement for å
legge om dagliglivet i litt mer
bærekraftig retning.

av sykdommer som er enkle å
behandle, om medisiner og kvalifisert helsepersonell fantes. Det
setter våre egne liv og vår overmette forbrukerorienterte kultur
i en skarp kontrast, mener Fivhs
lokallagsleder på Haugalandet.
Ingen pekefinger

Poenget med miljø- og solidaritetsarbeid må ikke være å påføre
folk dårlig samvittighet, mener
Nini Hæggernes. Hun har ingen
tro på bruk av pekefinger og
moralisme. Det handler om å
informere og inspirere, ikke frelse
og omvende. Folk som engasjerer
seg i livsstilsomlegging og forandringsarbeid, vil fort oppdage at
det som ofte karakteriseres som
en grønn levemåte også gir store
fordeler både for privatøkonomien og egen helse og trivsel.
Det er ikke nødvendig å ha verken asketiske egenskaper eller et
brennende politisk engasjement
for å legge om dagliglivet i litt
mer bærekraftig retning, mener

Hun understreker at hun ikke
synes noe om merkelapper som
miljøaktivist eller miljøforkjemper. Det hender av og til at folk
spør om jeg «har blitt sånn miljøaktivist». Som om vi er et eget
folkeslag eller driver med sektlignende utfoldelser. Da pleier jeg
å svare at det jeg gjør er ganske
naturlig og høyst normalt. At det
bare handler om å leve litt mer
bevisst og forbruke mindre. Hva
er så spesielt med å bruke gode
grønne alternativer istedet for de
konvensjonelle, kjøpe økologisk
og kortreist mat, utnytte maten i
kjøleskapet best mulig, reise kollektivt når det er hensiktsmessig,
osv?
Det er best for helsa, jordkloden og lommeboka og ikke
en slags grønn eksersis for spesielt interesserte, mener Nini
Hæggernes. En ting mener hun
er overveiende sannsynlig; om
noen tiår vil mye av det som miljøbevegelsen kjemper for å få på
plass, ha blitt det normale, noe

som da vil praktiseres med den
største selvfølge. Vi kan allerede
se konturene av det tjueførste
århundres bærekraftsamfunn,
mener hun. Fornybar energi vil
dominere, resirkulering og ressursutnyttelse vil inngå i hele
kjeden av produksjon og forbruk. Vi har egentlig ikke noe
valg hvis kloden skal overleve
den enorme befolkningsveksten
og det tilhørende forbruket, sier
Hæggernes.
Forbrukermanipulasjon

Et eksempel. På en lokal brannstasjon i Livermore, Los Angeles,
California henger en lyspære
som har lyst sammenhengende
siden 1901, mer enn 110 år. Det
og tilsvarende tilfeller viser at
det teknisk sett er fullt mulig å
mangedoble mange produkters
levetid. Setter vi resirkulering
i system kan vi utnytte ressursene i mange generasjoner i forhold til dagens unaturlig korte
produktlevetid. Siden omkring
1920 har planlagt foreldelse
eksistert, da begynte produsenter bevisst å forkorte varers
levetid for å øke etterspørselen.
Vår bruk og kast mentalitet er et
resultat av nøye gjennomtenkt
forbrukermanipulering, mener
Nini Hæggernes.
I et modent bærekraftsamfunn har vi forhåpentligvis lært
av naturens egne prinsipper. I
naturen finnes ikke noe slikt
som søppel, ingenting er unyttig, alt har sin oppgave og plass
i kretsløpet.
Mer grønt samarbeid

En av hjertesakene til Nini
Hæggernes er et sterkere samarbeid mellom organisasjoner og
enkeltpersoner i miljøbevegelsen. – Vi sitter ofte på hver vår
tue og jobber med vår del av den
store saken, mener hun.
Om vi jobber med klassisk
naturvern, dyrevelferd, etisk
handel, kamp for regnskogen,
el- biler eller utvikling av fornybar energi – handler det dypest

sett om det samme; kampen for
et samfunn i økologisk, rettferdig og sosial likevekt. Et slikt
sunt og bærekraftig samfunn er
en drøm for millioner av mennesker over hele kloden, og for
mange i Norge.
Samlingspunkt

Da jeg etablerte Mojomagasin
for tre år siden var ønsket om å
skape en felles arena og kanal
viktig. Jeg ønsket å lage et magasin og et uavhengig nettsted hvor
ulike fokusområder kunne flyte
sammen i en naturlig helhet, forteller den driftige lokallagslederen for FIVH på Haugalandet.
Responsen var gjennomgående positiv. De fleste store organisasjonene sluttet seg til som
praktiske støttespillere, Dessverre
hadde vi ikke nok penger til i første omgang å videreføre papirutgaven.
Nettstedet Mojomagasin.no
lever derimot videre i beste velgående. Det er ikke minst et stort
behov for praktisk grønn forbruker- og livsstils-informasjon. Det
er denne typen lesestoff som defi-

som kan brukes til mye, sier Nini
Hæggernes og ler.
Krafttak mot matkasting

– Vi har samarbeid og god kontakt med flere andre grønne
organisasjoner i området, blant
annet Fair Trade og Grønn Hverdag, forteller lokallagslederen.
31. oktober kommer den britiske
forfatteren og sofieprisvinneren,
Tristram Stuart til Haugesund
for å delta i et stort arrangement
hvor folk i byen skal trakteres
med mat og drikke som skulle
vært kastet, enten på grunn av
små kosmetiske avvik i form og
farge, eller fordi varene nærmer
seg anbefalt holdbarhetsdato.
Under arrangementet i Haugesund i slutten av oktober skal
vi vise befolkningen i området
at dette er velsmakende og god
mat, sier Hæggernes. Med dette
arrangementet ønsker vi å inspirere mennesker til å kaste mindre
mat.
Megafokus

Det har ikke vært vanskelig å
finne seg til rette i Framtiden

“

For å kunne bygge opp en bærekraftig
utvikling er den beste bistanden vi kan
gi hjelp til selvhjelp. Det gir både
verdighet og grunnlag for selvstendighet.

nitivt slår best an, sier Hæggernes.
Det var nærmest en tilfeldighet som førte til at Nini Hæggernes ble engasjert i virksomheten
til Framtiden i våre hender på
Haugalandet. – Jeg fikk en telefon
med spørsmål om jeg ville være
med på årsmøtet, og det ble jeg.
Før jeg viste ordet av det var jeg
med som styreleder.
Med mange års allsidig bakgrunn som grunder og ildsjel regnes jeg vel som en slags «potet»

i våre hender, forteller den nye
lokallagslederen på Haugalandet.
Jeg synes FIVHs helhetlige tilnærming til miljø, rettferdig fordeling og en grønn livsstil både
er spennende og riktig. Alle disse
områdene flyter naturlig sammen
og henger sammen i stort megafokus. Jeg føler meg hjemme, sier
Nini Hæggernes.

Nini Hæggernes har ingen tro på
bruk av pekefinger i miljøkampen.
Det handler om å inspirere og
informere, ikke frelse eller omvende,
mener hun.
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grønn grense

Den gamle jernteppegrensen som lå avstengt for menneskelig ferdsel i nesten
et halvt århundre har i mange områder utviklet seg til et fristed for truede
dyre- og plantearter. I Tyskland fant biologer og naturvernere mer enn tusen
rødlistearter i grenselandet mellom tidligere øst- og vest-Tyskland.
(Foto: Thomas Böhm)

Langs den mer enn 8000 kilometer lange grenselinjen mellom tidligere sovjetunionen og vest-Europa
er det i ferd med å vokse fram et gigantisk nettverk
av sykkelveier og grønne friområder. Europas nye
grønne belte kan bli et av de største grønne verneprosjektene verdensdelen har sett.
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Fakta

Europas grønne belte
Jerntepperuta (The Iron Curtain Trail) og det Grønne beltet
(Green Belt) er navnet på et
storstilt prosjekt som har til
hensikt å gjøre den brede stripen
av ingenmannsland langs den
tidligere østblokken om til et
sammenhengende grønt belte
av naturparker og verneområder,
samt etablere et sammenhengende nettverk av sykkeltraseer
langs grensen. Et stort flertall av
medlemmene i EU-parlamentet
ga sin tilslutning til planene om
en historisk sykkelrute langs jernteppet i 2005. 16 av de 20 EUlandene som har grense mot den
gamle øst/vestgrensen har sluttet
seg til prosjektet. Jerntepperuten skal ifølge EU-parlamentet
«fremme europeisk identitet og
markere samlingen av Europa».
Den skal også utvikles som et
modellprosjekt for bærekraftig
turisme.

I Berlin
Arne Storrønningen

«Og med ett ble
luften forvandlet
til champagne»
Dødens grenseland langs det tidligere jernteppet kan få nytt liv og bli et unikt
felles-europeisk grønt belte og et levende fredsmonument.
01.

Har du lyst til å ta en dukkert
i det kjølige Barentshavet ved
Grense Jacobselv utenfor Kirkenes og så gi deg i kast med en
mer enn 8000 kilometer lang
sykkeltur gjennom tjue land
før du hopper ut i Svartehavet
og vasker av svetten etter en
ekspedisjon på to hjul du aldri
vil glemme?
Den såkalte jerntepperuta
gjør det mulig. Et gigantiske
nettverk av bilfrie sykkelstier
og sykkeltraseer hovedsakelig
på lavtrafikkerte veier langs det
tidligere jernteppet, er under
utvikling og vil etter planen stå
fullt ferdig i 2020.
Men allerede nå er det mulig
å sykle distansen; det foreligger blant annet detaljerte kart
og veianvisninger laget av den
tyske grønne politikeren og sykkelentusiasten Michael Cramer.
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Fra jernteppe til grønt belte

I realiteten består jernteppeprosjektet av to sammenfallende, men separate deler. Det
ene er utvikling av en gigantisk
felleseuropeisk sykkelrute (Iron
Curtain Trail) som EU-parlamentarikeren Michael Cramer
er opphavsmannen til. Det
andre prosjektet kalles «Europas
grønne belte» og har som navnet
tilsier som mål å skape et grønt
naturbelte langs den tidligere
jernteppegrensen. Blant annet
støtter organisasjonen Green
Cross ideen om et europeisk
grønt grenseland. Initiativtaker
til Green Cross er tidligere sovjetsjef Michael Garbatsjov som
også er en ivrig tilhenger av det
grønne grenseprosjektet.
Gorbatsjovs nye rolle

Hvem hadde trodd at den siste

av sovjetsjefene, generalsekretæren for det mektige sovjetiske
kommunistpartiet og unionens
president, Michael Garbatsjov,
skulle bli en engasjert støttespiller for den dristige ideen om å
skape et sammenhengende nett
av naturreservater og grønne
friområder langs det forhatte
jernteppet.
Gorbatsjov var mannen som
en gang kontrollerte den røde
arme og som satt med tilgang
til kommuniststatens enorme
militære ressurser, inkludert et
stort arsenal av atomvåpen. Mer
enn 10 millioner mennesker var
sysselsatt i den gigantiske militærindustrien. To tredjedeler av
landets vitenskapelige forskere
hadde militær tilknytning. I
vest fantes jernteppet, østblokkens nesten 9000 kilometer
lange strengt bevoktede grense

mot den frie verden. Gorbatsjov
var grensevokteren.
Selv bare noen år før SovjetUnionens sammenbrudd var selv
den mest skarpskodde sovjetekspert ikke i stand til fullt ut å
forutse hva som skulle komme
til å skje. I løpet av noen høstmåneder i 1991 skulle verdenshistoriens største kommuniststat
med utstrekning fra Østersjøen
til Japanhavet bryte sammen.
Jernteppet, den strengt bevoktede
grenselinjen mot vest skulle revne
som en gammel hampsekk.
Jernteppet senker seg

Det var Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels som først
brukte begrepet jernteppet. I en
artikkel fra februar 1945, med
overskriften «Das Jahr 2000», (år
2000) publisert i de tyske nazistenes partiorgan «Das Reich», fabu-

lerte han om hvordan Europa
og verden kom til å se ut et halvt
århundre fram i tid. Goebbels
så for seg to scenarioer. Det ene
hvor hele Europa lå under sovjetisk herredømme med et jernteppe senket ned over seg. Det
andre, et tysk-kontrollert Europa
og starten på det nasjonalsosialistiske tusenårsriket.
Deretter plukket flere andre,
blant dem Winston Churchill
opp betegnelsen. I en historisk
tale til studentene ved Westminster College i Fulton, Missouri,
USA i 1946 gjentok og utdypet
den tidligere britiske statsministeren begrepet.
«From Stettin in the Baltic to
Trieste in the Adriatic, an iron
curtain has descended across
the Continent. Behind that line
lie all the capitals of the ancient
states of Central and Eastern

02.
01. Luftfoto som viser den gamle indre
tyske grenselinjen i grenseområdet
mellom delstatene Niedersachsen og
Thüringen. (Foto: Klaus Leidorf)
02. Gammelt grensegjerde. Initiativtakerne bak jerntepperuta ønsker at
de gamle grenseområdene skal bli et
gigantisk levende fredsmonument. (Foto:
Donauauen)

Europe. Warsaw, Berlin, Prague,
Vienna, Budapest, Belgrade,
Bucharest and Sofia, all these
famous cities and the populations around them lie in what I
must call the Soviet sphere, and
all are subject in one form or
another, not only to Soviet influence but to a very high and, in
many cases, increasing measure
of control from Moscow.»
Den 6. Mai 1992, 46 år, 2
måneder og 2 dager seinere var
det Gorbatsjovs tur til å stå på
den samme talerstolen. I en tale
med tittelen «The River of Time
and the Imperative of Action»
satte han sitt personlige punktum for den kalde krigen. Noen
måneder tidligere hadde han
vært øverste leder i Sovjet-Unionen. Omkring 20.000 frammøtte studenter overvar den
historiske begivenheten. Rin-

gen var sluttet. Med på møtet
var også Churchills barnabarn,
Edwina Sandys. Observatører
med sans for symbolikk merket
seg at den avgåtte sovjetlederen
og følget hans på omkring tjue
personer ankom i en Boeing 727,
et privateid jetfly som tilhørte
den styrtrike Malcolm Forbesfamilien og at 39. US Army Band
fra Fort Leonard Wood spilte
den amerikanske nasjonalsangen.
Urørt av menneskeføtter

Allerede så tidlig som i 1970
viste satellittbildene av den
finsk-russiske grensen, et mørkt
grønt belte av urørt gammelskog. Tidlig på 80-tallet kunne
tyske naturvernere gjennom
kikkertene sine observere mange
sjeldne fugle- og dyrearter på
innsiden av de avstengte grenseFOLKEVETT nr. 4 • 2012
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Verdens lengste sykkelrute?
Lyst på en lang sykkeltur? Da kan Jerntepperuten
være en ide. Nylig ble Iron Curtain Trail, Jerntepperuten, innlemmet i det transeuropeiske sykkelveinettet.

03.

områdene langs den indre tyske
grensen. De tyske naturvennene
oppdaget at den relativt brede
grensegaten – som hadde ligget
der i nesten et halvt århundre
uten nesten noen menneskelig
berøring, hadde blitt leveområdet for en rekke truede arter.
Som et ledd i kampen for å
bevare de gamle grenseområdene starter et stort antall fagfolk og frivillige kartlegging av
det biologiske mangfoldet langs
den tidligere indre tyske grensestripen. Mer enn tusen arter fra
den tyske rødlisten ble observert
og registrert i grenselandområdene.
– Det er en skjebnens ironi
at den gamle dødslinjen også
ble leveområde for mange truede arter, sier biologen Dieter
Leupold i den tyske greinen av
Friends of the Earth. Det finnes
ikke noe tilsvarende område i
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Det er en skjebnens ironi at den gamle
dødslinjen også ble leveområde for
mange utrydningstruede arter.

04.
03. Sovjet-statens siste leder, Michael
Gorbatsjov har fått sin plass på restene
av den gamle Berlinmuren. Her fra East
Side Gallery som i dag er en levende
kunstutstilling og den lengste gjenværende delen av muren.
(Foto: Arne Storrønningen)

04. Michael Cramer, initiativtaker til
Jerntepperuta og Berlinmurruta gjør klar
for en guidet sykkeltur i skyggene av
«Skammens mur». Her fra startpunktet
i bydelen Lichterfelder syd.
(Foto: Arne Storrønningen)

Tyskland, som i så stor grad, har
fått være uforstyrret av menneskelig aktivitet i så lang tid, sier
den tyske biologen og naturverneren.
De første kontrollpostene og
det stengte ingenmannslandet
begynte i mange tilfeller 5 kilometer fra selve det fysiske grensepunktet. Deretter kom områder
med vakthunder, så gjerder med
berøringssensitive alarmtråder, sanddekte områder for å

avdekke eventuelle fotavtrykk,
vakttårn, minefelt, bunkerser
med fjernstyrte automatvåpen
og til slutt, det endelige grensegjerdet eller grensemuren med
den forbudte vestverdenen på
den andre siden.
Det var her de tyske naturvernerne så for seg muligheten til å
skape et grønt sammenbindende
belte langs hele den gamle DDRgrensen. Men det hastet. Langs
det gamle jernbeltet inkludert

Tyskland var det behov for ny
infrastruktur for å binde øst og
vest sammen.
Dessuten presset pengesterke
landbruksinteresser på for å få
tilgang til store arealer dyrkbar
jord. Det var også en utbredt
frykt for at strenge vernekrav
kunne skape et nytt grønt
ingenmannsland med begrenset adgang til offentlig bruk
og ferdsel. Det var ikke hensikten med et grønt belte langs de
gamle grenselinjene. Folkene og
organisasjonene bak ideen, hevdet selv de hadde et idealistisk
ønske om å skape grensen om
til et storslått fredsmonument
og et vitnesbyrd om samarbeid
og forening på tvers av Europas
gamle fiendelinjer.
Kraftig initiativ

Den 9. desember 1989 bare noen
uker etter jernteppets sammen-

brudd organiserte den tyske
avdelingen av Friends of the
Earth det første møtet om et
tysk grønt grensebelte fra Østersjøen til Bayern. I en resolusjon
krevde deltakerne at det tyske
grønne beltet skulle utgjøre
grunnstammen i et europeisk
nettverk av grønne områder.
Det kom tidlig fram at situasjonen med verdifulle grenseområder var den samme langs
hele det tidligere jernteppet og
at muligheten var tilstede for
å skape en tilsvarende grønn
sone hele veien fra den norskrussiske grensen i nord til Tyrkia og Svartehavet nesten 900
mil lenger sør.
På en stor internasjonal konferanse i Bonn i Tyskland i juli
2003 med Michael Gorbatsjov
som en av deltakerne ble ideen
om et sammenhengende grønt
belte lansert. I 2005 sluttet EU-

Ruten starter ved Barentshavet utenfor Kirkenes, og følger først den
norsk-russiske grensen, deretter Finlands grense mot Russland, så
gjennom Baltikum langs kysten av Estland, Latvia , Litauen og Polen
til Tyskland. Derfra følger ruta den tidligere DDR-grensen mellom Øst
og Vest-Tyskland. Videre går den langs grensen mellom Østerrike,
Tsjekkia, Slovakia, og Ungarn, og deretter langs Donau og fram til
den Bulgarsk/Tyrkiske kysten av Svartehavet.
Ruten krysser til sammen 20 land. Ruten er under utviklingen og
beregnet ferdig i 2020. Men det er fullt mulig å sykle langs ruten allerede nå, riktignok med god evne til både å planlegge og improvisere underveis.
I nord er det anbefalt å holde seg på norsk og finsk side av grensen, men et visum og en tur over til Karelen på russisk side, vil gi et
unikt innblikk i dagliglivet på landsbygda hos vår store nabo i øst.
I Baltikum følger ruten kysten. Store deler av de ytre kystområdene var avstengt for offentlig ferdsel for inntil rundt tjue år siden.
Det har ført til at ikke minst mange fuglearter har fått utfolde seg på
sine egne vilkår i den lange strandsonen mot Østersjøen.
Så tar ruten en sving innom den russiske enklaven Kaliningrad,
før den fortsetter langs den polske kysten til den tyske grensen. Fra
det tidligere DDR krysser ruten inn i Tsjekkia og Slovakia. Også her
er det lange bearbeidede strekninger. Ruten går innom sjarmerende
landsbyer, gjennom flotte vinområder og i grønne landbruksdistrikter, langt utenfor vanlig allfarvei. Mange steder følger ruten også de
gamle asfalterte patruljeveiene langs den fysiske grensen.
FOLKEVETT nr. 4 • 2012
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05.

07.

parlamentet seg til ideen om en
sykkelrute- og grønn ferdselsåre langs jernteppet og oppfordret medlemslandene til å gjøre
sitt for å tilrettelegge for at det
kunne bli en realitet.
En syklende EU-politiker

Da et stort flertall av medlemmene av EU-parlamentet stemte
for jernteppeprosjektet skyldes
det i stor grad forarbeidet og
påvirkningen fra en av ringrevene i europeisk grønn transportpolitikk.
Den tyske EU-politikeren
og medlem av det grønne tyske
partiet, Michael Cramer har
vært en avgjørende drivkraft
bak både jerntepperuten, den
grønne ruten langs den tidligere
DDR-grensen, og ikke minst den
160 kilometer lange ruten langs
området hvor Berlinmuren en
gang sto.
Cramer er fast medlem i EUparlamentets komite for trans-

18 FOLKEVETT

nr. 4 • 2012

port og turisme. Han er selv en
dedikert syklist og bruker av
offentlig transport. Han har
siden 1979 valgt å ikke eie egen
bil og framstår i dag som en
ledende talsperson i EU for sykkelbruk og kollektiv transport.
Den syklende EU-parlamentarikeren har også utarbeidet tre
kartbøker som i detalj beskriver jerntepperuten i sin helhet.
Bøkene er utgitt på Esterbauer
forlag.
Den første etappen går fra
Kirkenes i nord til den polsktyske grensen i sør og utgjør
3500 kilometer. Etappe to, den
mest bearbeidede del av ruten
går langs den tidligere indre
tyske grensen (DDR) og strekker
seg over 1400 kilometer. Den er
delt inn i 37 under-etapper som
alle begynner og stopper ved en
jernbanestasjon. Etappe tre starter på den tyske grensens sørligste punkt mot østerrike-tsjekkia
og strekker seg 3300 kilometer

videre til den møter Svartehavet
på den bulgarske kysten.
Fredsmonument

05.
05. En syklist passerer en gjenværende
del av Berlinmuren i området kalt East
Side Gallery. (Foto: Arne Storrønningen)
06. På den gamle grenselinjen på strekningen Berlin- Hamburg, har blomster
og frodige grøntområder har overtatt etter de tidligere minelagte ingenmannslandet. (Foto: Arne Storrønningen)
07. Den omkring 8000 kilometer lange
eruta krysser tjue land på veien fra
Barentshavet til Svartehavet. Her fra
grensen mellom Serbia og Bulgaria.
(Foto: Serbisches Naturschutzinstitut)

Bak ideen om jerntepperuten
finnes et gammelt ønske om å
skape et unikt europeisk fredsmonument, en fredsgrense som
kombinerer vern av arter, bærekraftig turisme og mulighet
for nye generasjoner til bedre å
forstå et av de mørke kapitlene
i Europas historie. Willy Brandt
var en av dem som tidlig tok til
orde for å ta vare på deler av den
forhatte Berlin-muren, selve
symbolet på den kalde krigen og
jernteppet. – Vi burde ta vare på
en bit av denne horrible strukturen for å minne oss selv om dette
historiske monsteret, uttalte
han kort tid etter murens fall.
– Det er åpenbart at vi tyskere nærmest i gledesrus hadde
et sterkt behov for å slette alle
spor av denne perioden i landets
historie, forteller Michael Cra-

mer i samtale med Folkevett.
Vi møter ham til en lunsjprat
på en restaurant i en av Berlins
forsteder. Det er søndag med
flott sommervær og Cramer skal
snart lede et hundretalls historie- og sykkelinteresserte fra den
tyske hovedstaden i en rundtur
langs deler av den 160 kilometer
lange sykkelruten i område hvor
den tidligere Berlin-muren lå.
Grenselangs

Folkevetts medarbeider er med
som eneste utenlandske og norske deltaker. Michael Cramer er
ikke bare en av Europas mest
profilerte sykkelpolitikere. Han
er også en praktiker som elsker å
tråkke seg fram på sin velbrukte
tohjuling. Jevnlig leder han
slike åpne sykkelturer langs den
gamle muren.
Selv innså Cramer ganske tidlig at det ville ha stor verdi å ta
vare på deler av Berlin-muren og
de gamle grenseinstallasjonene.

Den tidligere skolelæreren mente
det var viktig å skape muligheter
for unge tyskere og andre unge
å se noen av realiteten fra tiden
med tysk atskillelse og hva et
totalitært samfunn som DDR
innebar i praksis.
Den første biten i det store
prosjektet ble Mur-ruten. Deretter var det naturlig å se for
seg hele DDR-grensen som en
sammenhengende sykkelrute
og område for levende og bærekraftig turisme. Etter hvert som
de tyske sykkelentusiastene og
naturvernene snakket med likesinnede i andre land med grensetilknytning til jernteppet,
kom det fram at situasjonene
og vernebehovene var nokså like
i de andre 19 berørte landene.
Hva var da mer naturlig enn å
jobbe for et sammenhengende
nettverk av sykkelruter og sykkelstier i hele regionen. Mange
steder lå de gamle asfalterte
eller betongbelagte patrulje-

gatene der og nærmest ventet
på å bli tatt i bruk.
– Det er naturligvis ikke tanken at et flertall skal sykle hele
ruten sammenhengende. Det
er det nok bare et fåtall entusiaster som vil ta seg tid til og ha
kapasitet til, tror Cramer. Men
det finnes hundrevis av deldistanser, alle med sine særpreg og
utfordringer. For alle, fra barnefamilier til pensjonister og
sykkelmosjonister, er det bare
å velge i et hav av muligheter,
mener den tyske grønne politikeren.
Enestående historieundervisning

– For mange av oss som vokste
opp med jernteppet og et delt
Tyskland sitter på mange måter
fortsatt de gamle grensene fast i
hodene våre, mener Cramer. Den
tyske grønne politikeren forteller om tilfeller hvor han krysset
den gamle DDR-grensen i Berlin

Fakta

På to hjul i Berlin
En atskillig mindre slitsom rute
enn Jerntepperuten og sykkeltraseen langs den tidligere
DDR-grensen er Berlinmur-stien
som følger en 16 mil lang rute
langs det gamle mur-området
som tidligere delte byen i to.
Ruten er godt merket og også
detaljert beskrevet med egne
kart over traseen. Det er også
mulig å bli med en guidet
gruppe på tur langs hele eller
deler av mur-ruten.
Berlins lokaltog er godt tilrettelagt for transport av sykkel.
Mange hoteller leier ut sykkel til
en normal pris, noen låner også ut
sykler etter førstemann til møllaprinsippet. Berlin har også et godt
etablert system for korttids utleie
av by-sykler. Ønsker du avlastning fra pedal-tråkkingen kan en
elektrisk sykkel være tingen.
FOLKEVETT nr. 4 • 2012
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08.

lenge etter at den ble borte, og
våknet automatisk idet lokaltoget passerte de nedlagte grensestasjonene. Cramer har også hørt
fortellinger om dyr som stopper
nøyaktig på grensepunktet, selv
om de fysiske grensehindringene
for lengst er borte.
Å sykle mur-ruten er en enestående måte å lære historie
på, sier Cramer i det gruppen
av sykkelturister ankommer
Check Point Bravo, den viktigste grenseovergangen mellom
der tidligere Øst-Tyskland og
Vest-Berlin. Jeg er enig. Ikke bare
er Berlin en av verdens flotteste
sykkelbyer. Men hver kilometer
oser av historie. – Øst ble noe
mer enn en geografisk himmelretning. Når vi snakket om
øst, mente vi like mye et politisk
system og en totalitær politisk
konstruksjon, mener den tyske
politikeren.
Vi spiser lunsj på plassen
foran det gamle vakttårnet. Ikke
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“

Bak ideen om Jerntepperuten finnes et
gammelt ønske om å skape et unikt og
levende europeisk fredsmonument.

09.

mye minner om den strenge
grensekontrollen som eksisterte
her for drøyt tjue år siden.
Luften ble som champagne

08. Sykkelturister tar pause ved
utkikkstårnet på Checkpoint Bravo, den
viktigste kontrollposten på veien mot
Vest-Berlin. (Foto: Arne Storrønningen)
09. Grenseområdet mellom Finland og
tidligere Sovjet-unionen består av store
områder unik og nesten urørt gammelskog. Gaupe er en av artene som finnes
i området. (Foto: Josef Limberger)

For mine med-syklister, de fleste
over 50, ble Berlin-murens fall
høsten 1989 en generasjonsbegivenhet med en sus av historie
de den gangen ikke forsto den
fulle dybden av.
Den britiske historikeren
Frederick Taylor som var vitne
til at den euforiske folkemengden stormet grenseovergangen
ved Bornholmer-gaten, opplevde
det på sin måte: «Selve luftens
kjemiske sammensetning ble

forandret og luften ble forvandlet til champagne».
– Vi skylder de unge i dag
og kommende generasjoner
en mulighet til å forstå noe av
den galskapen en lukket grense
og en mur som atskiller et folk
innebærer, sier Michael Cramer
i det han gir tegn til oppbrudd
og dirigerer gruppen av syklister tilbake til mur-ruten og den
siste etappen mot Potsdam hvor
dagens etappe slutter.
Kanskje klarer vi ikke å fjerne
de totalitære murene helt. Men
de kan bli vanskeligere å bygge,
sier Cramer og stiger opp på sin
velbrukte tohjuling.

NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer.
Den lave U-verdien* gjør det mulig å redusere energiforbruket
og mengden byggematerialer i nybygg. 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?

* U-verdi angir et vindus evne til å isolere, og måles i W/m2K. NorDan NTech Lavenergi med 2-lags glass har U-verdi på 1,2 og 3-lags glass en U-verdi på 1,0.
NorDan NTech Passiv med 3-lags glass har markedets laveste U-verdi på 0,7.

Ny livsstil

Inspirasjon til en grønnere hverdag
og bærekraftig livsstil

Kalde, grønne gleder
03.

01.

02.

Drømmer du om is som smaker av sommer og barndom, laget av ferske økologiske
råvarer? Sjekk hvor du kan kjøpe den norske øko-isen, og møt noen av idealistene
bak den gårdsproduserte grønne iskremen.
Av Arne Storrønningen (tekst og foto)

På et familiebruk høyt oppe i fjellsidene
ved Herøysund i Kvinnherad, Hordaland
produserer ekteparet Øystein Skjæveland
og Una Kolle økologisk is basert på gårdens
egne råvarer. Mer kortreist kan det ikke bli.
Kyrene Selja, Iselin og Ulldokka beiter fornøyd i de grasrike og frodige bakkene som
skråner i bratt vinkel opp mot åstoppene
som ligger delvis skjult i lett kveldsdis. I tillegg bor 30 høner på gården, de leverer ferske
egg til iskremproduksjonen.
Ekteparet Skjæveland og Kolle er pionerer
innen norsk økologisk isproduksjon. Som
de første i landet startet de produksjon og
salg av økologisk is i 1999 og fikk Debiogodkjenning i 2003. – Det startet som en
prosjektoppgave med hjulvisp hjemme på
kjøkkenbenken da han var elev ved Sogn
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Jord- og Hagebruksskole, forteller Øystein
Skjæveland. Det var også her han møtte
kona Una Kolle.
Drømmen var å kjøpe en gård hvor vi
kunne skape et godt oppvekstmiljø for barna
og bærekraftige arbeidsplasser for oss selv
og kanskje noen årsverk til, forteller ekteparet til Folkevett. Så langt har de investert
omkring 3 millioner kroner i produksjonslokaler og opprusting av bruket.
Det norske markedet for økoiskrem er
knøtt lite og stort sett preget av lokale gårdsprodusenter. I følge en oversikt utarbeidet av
Magasinet Ren Mat finnes seks produsenter
av økologisk iskrem i Norge
Omsetningen av is i Norge er totalt dominert av de to store produsentene Diplom-is
og Hennig Olsen.

Ingen av to store norske produsentene har
valgt å satse på is laget av økologiske råvarer. Hennig Olsen fikk støtte fra landbruksmyndighetene for noen år tilbake for å sette
i gang et prøveprosjekt. Isen som var basert
på melkepulver ble ingen suksess og trukket
fra markedet. – Det var kanskje ikke så rart;
den var ingen stor smaksopplevelse, hevder
Skjæveland.
Ferske og gode råvarer er helt avgjørende
for smaksopplevelsen, mener ekteparet. De
forteller at de prøver å bruke lokale råvarer
som langt det er mulig. Frukt som plommer
og pærer kommer fra gode venner i Hardanger, bringebær fra Luster, mens ekte økologisk rørsukker er produsert på Cuba, vanilje
fra Madagaskar.
Så langt det er mulig legger vi vekt på at

de importerte råvarene vi bruker er produsert med utgangspunkt i anerkjente Fairtrade- prinsipper. Melk, egg og fløte er vi
selvforsynt med, forteller ekteparet videre.
Kyrne er av rasen Jersey. De produserer ekstra
feit melk. Det betyr at vi ikke trenger å tilsette så mye fløte. Skumma melk som blir
til overs ved fløteproduksjon går til grisene.
– Vi i løpet av årene fått så mange positive
tilbakemeldinger at vi har grunn til å ha god
tro på produktene våre, mener det iskremproduserende ekteparet. En vanlig tilbakemelding vi får er at isen smaker ekte. «Oj
denne isen smaker jo ordentlig bringebær»
er eksempel på en vanlig tilbakemelding når
de er ute på festivaler og selger kule-is direkte
til publikum.
– Kjøper du økologisk iskrem er du garantert et produkt uten kunstige tilsetningsstoffer, sier Skjæveland. Råvarerene som
brukes er ekte. For å oppnå rett konsistens
er det nødvendig å vispe luft inn i isen. Uten
en viss mengde luft tilsatt ville den blitt tung
og klumpete. Vi legger vekt på å tilføre iskremen ikke mer luft enn nødvendig. Etter at
luften er vispet inn blir 18 liter røre til rundt

04.

25 liter ferdig iskrem. Skjæveland mener at
iskremen fra Isrosa har mindre mengder luft
blåst inn enn det som er tilfelle med is fra de
store konvensjonelle iskremprodusentene.
– Til sammen har vi valgt å konsentrere
oss om 10 smaksvarianter. Noe mer enn
det blir for mye i forhold til den begrensede
mengden vi produserer på gården, mener
Øystein Skjæveland. Av is basert på melk
lages det følgende smaksvarianter: sjokolade,
vanilje, sjokobanan, sjokobiter, kokos med
sjokoladebiter, kanel, bjørnebær og valnøtt
med lønnesirup. Fruktis uten melkeprodukter (sorbet) finnes i smakene bringebær,
pære, plomme og rabarbra.
Ekteparet liker å prøve ut forskjellige
smaksvarianter. Det gjør vi stort sett på festivalene hvor vi er tilstede, forteller de to. Da
kan vi også ta med oss direkte tilbakemeldinger fra kundene.
– De er overrasket over at de store
iskremprodusentene har valgt å overlate
hele markedet for økoiskrem til små nisjeprodusenter, mener Skjæveland. Det finnes
helt klart et uutnyttet marked for økologisk
iskrem, mener han.

01. Det norske markedet for øko-is er knøtt lite og
preget av lokale gårdsprodusenter. Her et utvalg av
produktene til Isrosa.
02. Ekteparet Øystein Skjæveland og Una Kolle er
pionerer innen norsk økoisproduksjon.
03. Mer kortreist kan det ikke bli, tre kyr på gården
sørger for melk til iskremproduksjonen.
04. Økologisk brunt sukker fra Cuba som en av ingrediensene i isrosa-produktene.que cus mi, te vel mod
quataturerat et rempero quodi officae

Gjennom mange år med omfattende kontakt med tusenvis av forbrukerne gjennom
direktesalg på festivaler mange steder i landet har vi god tro på at det finnes et betydelig
marked for produktene våre, og at kvaliteten
holder mål, sier iskremprodusenten fra Hordaland.

Oversikt over utsalgssteder hvor du
kan kjøpe Isrosa Iskrem:
www.isrosa.no/butikkar
Oversikt over andre norske produsenter av
økoiskrem finner du her (Magasinet Ren Mat)
www.renmat.no/renmat
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Statoil i Tanzania

Statoil i Tanzania

I Tanzania
Håkon Fossmark (tekst og foto)
Informasjonsmedarbeider i FIVH

Gass
til glede og forbannelse
Like utenfor Tanzanias paradishvite strender har Statoil oppdaget et gigantisk
gassfelt. Dette vil gi Statoil og tanzanianske myndigheter enorme inntekter.
Men vil Mohammed og den vanlige tanzanianer nyte godt av dette?
01.

Tirsdag 9. mai. Det er varmt
ute, og luftfuktigheten er som
vanlig høy i Tanzanias største
by Dar es Salaam. En drøy halvtimes kjøring utenfor et kaotisk
Dar es Salaam sentrum ligger
Oyster Bay. En bydel hvor luksusvillaer, ambassadørresidenser og hoteller ligger på rekke og
rad. I et av hotellene, Colosseum
Hotel, har Statoil leid 4. etasje.
Her jobber for øyeblikket over
40 Statoil-ansatte. Flere skal
det bli.
Denne tirsdagen, klokken 12:00, har Statoil innkalt
til pressekonferanse. Statoils
toppsjef Helge Lund er på dagstur fra Oslo til Dar es Salaam.
Innimellom møter med ministre, ambassadører og næringslivstopper setter han av en drøy
halvtime til møte med journalister. Representanter fra tre
tanzanianske medier har møtt
opp.
Etter først å ha ønsket vel-
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kommen og fortalt om Statoil
og selskapets historie, kommer
Helge Lund inn på det som er
tema for pressekonferansen:
Statoil, som sammen med
ExxonMobil har gjort funn av
et gigantisk gassfelt utenfor
kysten av Tanzania. Funnet
kan være på størrelse med, eller
større enn, Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest.
Helge Lund er entusiastisk.
– Dette er et veldig viktig
funn for Statoil, og det gir store
muligheter for både Statoil og
Tanzania, sier Lund til lydhøre
journalister. Ved sin side har han
Statoils landsjef for Tanzania,
Bjørn Rasmussen, og Genevieve
Kasanga, leder for kommunikasjons- og samfunnsansvarsavdelingen til Statoil i Tanzania.
Eventyret i Nord-Norge

De tanzanianske journalistene er engasjerte og har flere
spørsmål til Lund. Hvor mange

arbeidsplasser vil gassutvinningen føre med seg? Vil Statoil etablere seg på børsen i Tanzania?
Hvor store investeringer vil Statoil gjøre i landet? Når vil utvinningen starte?
Helge Lund svarer med å fortelle en historie fra en liten by
så langt nord du kan komme i
Norge og Europa. Mens Bjørn
Rasmussen holder fram et bilde
av byen, forteller Helge Lund historien om hvordan dette stedet,
Hammerfest, var truet av dårlige
framtidsutsikter, fraflytting og
hurtig nedleggelse av arbeidsplasser og næringsliv. Men det
var helt til Statoil fant gass. Nå
blomstrer næringslivet igjen. Det
er attraktivt å bo i byen og pessimisme er snudd til optimisme.
Helge Lund trekker paralleller
til Tanzania og håper å se det
samme skje her.
– Vi vil ha behov for mye og
svært kompetent arbeidskraft i
Tanzania. Vi ønsker å gi Tanza-

nia maksimal profitt av at vi er
tilstede her, både gjennom etablering av arbeidsplasser, utvikling
av et kompetent petroleumsmiljø
og naturligvis gjennom betaling
av skatt og avgifter til den tanzanianske stat, sier Helge Lund.
Tror historien gjentar seg

Mohammed Khanis trekker på
skuldrene. Vi har forflyttet oss
fra Statoils lokaler i Oyster Bay. Vi
er i en landsby på øya Zanzibar,
70 kilometer fra kysten av Dar es
Salaam. På Zanzibar bor 27 år
gamle Mohammed. Nyheten om
Statoils gassfunn har nådd det
meste av Tanzania. Også Zanzibar. Men Mohammeds entusiasme er ikke like stor som Helge
Lunds.
– Det er ingen tvil om at
dette gassfunnet vil gi Tanzania
enorme inntekter. Problemet er
bare at den vanlige tanzanianer,
som meg og de aller fleste andre,
ikke vil merke noe som helst til

disse pengene. I Tanzania har
du en liten gruppe mennesker
som styrer det meste. De stikker
også av med de største pengene.
Vi har et stort problem med korrupsjon, forteller Mohammed.
Mohammed ser til historien
når han begrunner skepsisen.
– Tanzania er jo et enormt
rikt land! Vi har fisk, skog,
turisme, gull, andre mineraler –
og nå også gass. Likevel lever de
fleste i fattigdom. Hvorfor? Jo,
fordi noen få rike tanzanianere
og utenlandske selskaper har
stukket av med alt! Det frykter
jeg skal igjen, nå som vi har funnet gass, sier Mohammed.
Og skal vi gjøre som Mohammed, å se til historien, så har han
utvilsomt et poeng. Mens naturressurser som vann og petroleum har bidratt til en enorm
velstandsutvikling og en stabil
og god økonomi i Norge, har det
motsatte skjedd i Tanzania. Landet har blant annet hatt store

forekomster av gull. I 2008 var
Tanzania den tredje største gullprodusenten i Afrika. Likevel har
statsinntektene fra gruvedriften
har vært skuffende små. Utenlandske selskaper har stukket av
med mer enn 90 prosent av inntektene fra gullindustrien, ifølge
Christian Michelsens Institutt.
Problemene rundt utenlands
ressursutvinning i Tanzania
handler i all hovedsak om fire
ting, ifølge instituttet:
• Landets befolkning får altfor
lite igjen av de enorme verdiene
som tas ut av landet.
• De som har levd av småskalagruvedrift og ressursutvinning
mister livsgrunnlaget sitt.
• Forurensning og massive
naturinngrep skader mennesker og dyr i gruveområdene.
• Menneskene som har bodd i de
ressursrike områdene i generasjoner får liten eller ingen erstatning når de tvinges til å flytte
eller får forverrede levekår.

02.

Fattigdom

I stedet for at de enorme ressursene har bidratt til velstandsutvikling, lever i dag de fleste
tanzanianere i fattigdom. 30 av
landets 45 millioner innbyggere
lever for under 1,25 dollar om
dagen. Kun 14 prosent av befolkningen har tilgang til strøm.
Manglende infrastruktur, innkreving av skatter og avgifter,
landrettigheter, byggetillatelser

01. Ungdom leker på en strand på Zanzibar. Vil de nyte godt av de kommende
gassinntektene?
02. Her letes det etter gass på Zafranifeltet utenfor Tanzania.
(Foto: Statoil/Heine Melkevik)
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Statoil i Tanzania
og korrupsjon gjør utviklingen
i Tanzania vanskelig.
Er det da noen grunn til å tro
at inntektene fra gassfunnet vil
komme Mohammed og andre
tanzanianere til gode?
– Nei, mener Brian Cooksey.
- Ikke så lenge vi ikke ser dramatiske endringer i det tanzanianske samfunnet, sier Cooksey.
Han er journalist og korrupsjonsjeger i Transparency International og har bodd i Tanzania
i en årrekke.
– Tanzania mangler et system
som kan fordele landets ressurser
på en god måte. Får ikke Tanzania på plass et bedre system raskt,
vil gassinntektene forsvinne til
utenlandske selskap og til Tanzanias elite. Akkurat som vi så skje
med Tanzanias gullressurser, sier
Cooksey, og trekker paralleller
flere land i Øst-Afrika. Også der
har det blitt gjort store olje- og
gassfunn.
– Både Angola og Nigeria har
store petroleumsressurser, men
dette har ikke kommet vanlige
folk til gode. Historien om at
Afrika ranes for ressurser ser
dessverre ut til å gjenta seg om
og om igjen, sier Cooksey.
Ketil Fred Hansen har doktorgrad i afrikansk historie og er
førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger. Han advarer mot
konsekvensene dersom tanzanianerne nok en gang opplever at
landet tømmes for naturressurser uten at inntektene kommer
dem til gode.
– De fleste tanzanianere har
fått med seg at det er funnet
et stort gassfelt utenfor kysten
deres, og det rapporteres i mediene om at dette vil gi astronomiske inntekter. Det er klart at
det da skapes en forventning
blant den jevne tanzanianer
om at det skal før til en viss velstandsutvikling. Som for eksempel flere lærere på skolen, tavle og
kritt i klasserommet, sykehus i
landsbyen og elektrisitet i hjemmet. Når dette ikke skjer, og tanzanianerne ser at utenlandske
selskap og landets elite nok en
gang stikker av med pengene, er
det klart de blir sinte og skuffet,
sier Hansen.
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Statoil i Tanzania
03. Statoil-sjef Helge Lund er entusiastisk over gassfunnet i Tanzania. Her
sammen med Statoils landsjef for Tanzania, Bjørn Rasmussen, og Genevieve
Kasanga, leder for kommunikasjons- og
samfunnsansvarsavdelingen.
04. Mohammed Khanis fra Zanzibar
synes det er trist å se store verdier
forsvinne til utlandet.

03.

– Hva kan det føre til?
– I land som Nigeria, Chad
og Sudan har vi sett voldelige
opprør som en følge av naturressurser som har blitt svært
skeivt fordelt. Det er klart at
noe liknende kan skje i Tanzania dersom igjen opplever at de
blir frarøvet verdifulle ressurser,
sier Hansen.
Olje for utvikling?

I Oslo sitter Thomas Eid og jobber for at nettopp dette ikke
skal skje. Eid er seniorrådgiver i
Norad og involvert i Norges Olje
for utvikling-program. Olje for
utvikling har som mål å dele
norske erfaringer innen petroleumsforvaltning med utviklingsland som etterspør denne
kunnskapen.
Eid erkjenner at utfordringene for Tanzania i årene som
kommer er store.
– Da Norge fant olje i 196970, hadde vi et velfungerende
politisk system. Vi hadde et godt
utbygget embetsverk, institusjoner og et aktivt sivilsamfunn. Vi
var en industrinasjon og manglet stort sett bare petroleumskunnskap. I Tanzania er det
helt annerledes. De mangler det
meste, og det vil være en kjempe-

“

tur til kaldt og vårlig Norge.
Shana var i Norge for å lære mer
om petroleumsforvaltning gjennom Olje for utvikling-prosjektet.
– Tanzania har hatt egoistiske ledere som har stukket av
med mye rikdom. Slik kan vi
ikke ha det i fortsettelsen. Olje
for utvikling er et viktig prosjekt
for oss, og vi har svært mye å
lære. Å forvalte disse gassressursene på en god og rettferdig
måte er viktig for å skape utvikling og få folk ut av fattigdom,
sier Shana.
– Det Tanzania trenger nå, er
gode og rettferdige ledere som
kan fordele landets ressurser
på en god måte. Vi håper samarbeidet med Olje for utvikling
og Statoil skal kunne bidra til
det, sier Shana.

Vi ønsker å gi Tanzania maksimal
profitt av at vi er tilstede her.

Tviler

Helge Lund

utfordring for Tanzania å få plass
de riktige institusjonene og sikre
seg kunnskap som gjør at en rettferdig del gassinntektene havner
i Tanzania og hos tanzanianske
innbyggere, og ikke til utenlandske petroleumsselskaper, sier Eid,
som legger til at det i dag er svært
lite industri i Tanzania.
– Det må også bygges opp
industriell og administrativ
kunnskap og kapasitet for å
kunne utvinne og nyte godt av
gassforekomstene, sier Eid.
I samarbeid med tanzanianske myndigheter har Olje for
utvikling definert at det nettopp er på disse områdene det er
viktigst at Norge bidrar med sin
kunnskap og erfaring.
– Høyeste prioritet er at Tan-

04.

zania får utviklet en petroleumspolitikk og kunnskap som kan
gjøre dem i stand til å sette gode
rammebetingelser i forhandlingene med petroleumsselskapene.
Vi diskuterer også det tanzanianske lovverket og hvordan det
best kan formuleres slik at gassfunnet kommer Tanzania til
gode, sier Eid.
Afrika-ekspert Ketil Fred
Hansen frykter at dette ikke vil
skje i tide.
– Statoil er et kommersielt selskap som er opptatt av én ting: Å
levere størst mulig utbytte til sine
aksjonærer. Derfor pusher de på
for å hente opp gassen så fort som
mulig. Dette kommer tydelig i
konflikt med Tanzanias behov
for å bygge opp en petroleums-

kompetanse. For det vil ta tid,
og jeg tror dessverre ikke Statoil
er tålmodige nok til å vente, sier
Hansen, som mener den norske
stat som eier av Statoil burde
involvert seg mye sterkere og lagt
føringer for hvordan Statoil skal
operere i utlandet.
Statoil og Helge Lund mener
imidlertid det utelukkende er
positivt for Tanzania at Statoil
er operatør på feltet.
– Vi kommer til å ha bruk for
mye tanzaniansk arbeidskraft.
Vi kommer til å bygge opp viktig teknisk kompetanse i Tanzania ikke minst vil vi bidra med
vesentlige inntekter til den tanzanianske stat gjennom å betale
skatter og avgifter. Så blir det
opp til Tanzania hvordan de vil

fordele disse pengene, det kan vi
naturligvis ikke legge oss opp i,
sier Statoil-sjef Helge Lund, og
legger til at Statoil er har blitt
kåret til ledende på samfunnsansvar og at de har absolutt
nulltoleranse for korrupsjon.
Besøkte Norge

På Statoils Tanzania-kontor i
4. etasje på Colosseum Hotell i
Oyster Bay treffer vi Sebastian
Shana fra Tanzania Petroleum
Development
Corporation
(TPDC). TPDC er den tanzanianske stats petroleumsselskap,
og Statoil og ExxonMobil er
operatør på vegne av TPDC på
gassfeltene som er funnet.
Shana er småforkjølet etter
nettopp kommet tilbake fra en

På Zanzibar står Mohammed
Khanis og skuer ut over det turkisblåe havet. Han håper gassfunnet vil føre noe godt med
seg, slik Shana beskriver, men
frykter det motsatte.
– Tanzania er gjennomsyret
av korrupsjon. Du blir ikke kvitt
det over natten. I tillegg mangler
vi all kunnskap som kreves for
å utvinne og foredle petroleum
og inntektene det fører med seg.
Det er ikke gjort over natten å
bygge opp et slikt apparat, og vi
vet også at de internasjonale selskapene presser på for å komme
i gang så tidlig, sier Mohammed, som i mellomtiden livnærer seg og sin familie med å kjøre
drosje på Zanzibar.
– Det går rundt og vi klarer
oss. Men det er frustrerende å
tenke på hvor mye bedre vi alle
kunne hatt det om bare Tanwzanias naturressurser hadde blitt
fordelt på en rettferdig måte.

Vi kan ikke nekte
Tanzania vekst
Statoils gassfunn utenfor Tanzania er et eksempel på en desperat jakt
etter nye olje- og gassfelt
verden over. Det skjer
samtidig som verdens
klima er i ferd med å løpe
løpsk. Utvinning av fossile ressurser som olje og
gass er en av de viktigste
årsakene til klimaendringene.
Likevel mener Norges utviklingsminister Heikki Holmås (SV) at
vi kan nekte fattige land som
Tanzania å hente opp sine fossile
ressurser – til tross for miljøutfordringene det fører med seg.
– Nei, vi har ingen rett til å
moralisere på den måten. Norge
har hentet opp olje og gass i 40
år og tjent oss søkkrike på det.
Norge vil fortsette å utvinne olje
og gass, og da er det klart vi ikke
kan kreve at Tanzania lar sine ressurser bli liggende, sier Holmås.
Utviklingsministeren er
imidlertid smertelig klar over
faren fossile ressurser utgjør mot
verdens klima.
– Norge må gå foran og
utvikle teknologi som gjør verden mindre avhengige av fossil
energi. Energibruken framover
må være bærekraft og fornybar, sier Holmås. Det står i sterk
kontrast til Holmås‘ regjeringskollega, olje- og energiminister Ola
Borten Moe (Sp), som lover at
Norge skal øke utvinningstempoet av fossile ressurser.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er enig med
utviklingsministeren.
– Er det som skal la oljen og
gassen bli liggende, så er det rike
land som Norge. Samtidig må vi
bruke vår kapital og kompetanse
på å utvikle ren og fornybar
energi som er konkurransedyktig med og samtidig gjør fossile
energikilder unødvendige, sier
Hermstad.
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Stifinner
Av Trond Wormstrand
(tekst og foto)

Slik går en dag

05:50. En lyd. Jeg bor i et bekkefar og hører fra sengen et lite
stryk i bekken – det har vært
livlig i sommer. I dag ble bekkelyden ledsaget av en glidende
gåseflokks gakk, gakk, gakk over
hustaket, og av en enslig mygg
søkende et offer i soverommet.
Jeg liker lyden av fossende vann,
også den veldige lyden fra store
elvers fall. Hvorfor trives jeg
bedre med fossebulderet enn
bulderet fra en motorvei? – de
kan jo ligne på hverandre.

06:10. En nyhet. Til frokosten
leser jeg i Aftenposten at de aller
fleste 18-åringer i byene, venter
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med å ta lappen. Ungdommens
interesse for å ta førerkort faller jevnt og trutt. Flere klarer
seg med månedskort og sykkel. En mann i Kongelig Norsk
Automobilklub sier til avisen at
denne utviklingen er uheldig.
«75 prosent av all persontransport foregår med bil, og slik vil
det fortsatt være». Den leste jeg
høyt for kvinnen på den andre
siden av frokostbordet.

07:34. En konstatering. Jeg tar
toget til jobben i Oslo. Jeg har
en slags kollektiv glede av å reise
sammen med andre, ukjente
mennesker. Kanskje består gle-

den i å observere mangfoldet av
mennesketyper? I morges var
det mange av dem, og jeg måtte
ta til takke med ståplass med
sekken min mellom føttene. Jeg
hørte en jente med kosebamse
si: «Mamma, det er mange som
er her».

07:56. Et dikt. På vei til kontoret på Fredensborg går jeg vanligvis opp Wilses gate. Øverst
i gaten er noen kjellervinduer
murt. Først i dag oppdaget
jeg det en person har skrevet
i sementen med svart skjønnskrift:

«Du sier
du vil ha meg med
– og jeg takker
Men jeg har
bestemt for meg:
Bare å snakke
til de som lytter,
ikke å lytte
til de
som bare snakker.»
(diktet er signert: «Ord 2012»).

14:15. En formulering. På jobben
har vi i sommer revet vegger og
pusset opp. Jeg rydder fortsatt i
papirer og kikket i dag gjennom
bøker av filosofen Arne Næss. I
hans dypøkologiske plattform

Livet mitt er en lang rekke dager med vekkerklokke, havregrynfrokost, togpendling,
skjermarbeid, makrell-i-tomat-lunsjer og Dagsrevyen. De fleste gjøremål setter
ikke spor i hukommelsen. Men noe husker jeg, også fra hverdagene.
Hva fester seg i minnet fra tirsdag 21. august 2012?

fant jeg denne formuleringen:
«Den ideologiske endringen vil
hovedsakelig bestå i en verdsetting
av livskvalitet (å dvele ved situasjoner av iboende verdi) snarere enn
å holde fast ved en stadig økende
materiell levestandard. Folk vil få
en dypsindig forståelse av forskjellen på storhet og storvoksthet».
En digresjon: På en planet svevende mellom Mars og Venus,
snurrende rundt og rundt og
rundt, ved en turveikant, i
hovedstaden til et land med
rødt, hvitt og blått flagg, i landets statsminister Jens Stoltenbergs regjeringstid, var en humle
en sensommerdag uheldig å bli

låst fast på en purpurrød borre,
antakelig Arctium tomentosum.
Humlen hadde ikke vingekraft
nok til å slite seg løs fra borrelåsen, men ble dyttet fri av en
manns lillefinger. En hendelse
verdt å huske?

17:30. En glede. Etter middag
klatret jeg opp min lille stige
for å rense fuglekasser. Et årlig
ritual etter hekkesesongen. Jeg
har to kasser hengende på trær,
og en hengende på rekkehusveggen. To av dem var som ventet
tomme. I den tredje lå redet etter
en fluesnapperfamilie. Der lå ett
uklekket egg, men ingen døde
unger. Det tyder på at paret har

fått 6-7 unger på vingene. Godt.
Det er fjerde året på rad fluesnappere hekker i den samme kassen.
Hannen sang barskt fra bjerketreet i mai: ”Tsi vritsy vritsy vritsy
tsu tsu tjy-vi tjy-vi tsi tsi tsi”. Etter
at jeg ble kjent med fuglesangene,
hender det noe med meg når jeg
igjen hører dem om våren. En
slags sprø fryd oppstår. Ørene har
lengtet etter lyden.

21:30.

En stemning. Jeg hører
gjerne musikk på YouTube. Ofte
litt mimring. I kveld hørte jeg på
Neil Young. Han og jeg er omtrent
like gamle, og hadde omtrent like
langt hår på 70-tallet. Young har
mye tilfelles med en annen favo-

ritt, Ludwig van Beethoven. Begge
allsidige, begge uforutsigbare,
begge formidler maskuline følelser. Jeg skjønner ikke alltid hva
Young mener i sine tekster, men
jeg griper stemningen. For eksempel hva som rører seg i hodet til
den unge mannen i «Out on the
Weekend»:
Think I‘ll pack it in
and buy a pick-up
Take it down to L.A.
Find a place to call my own
and try to fix up.
Start a brand new day.
Til slutt et spørsmål: Finnes det helt
vanlige dager?
FOLKEVETT nr. 4 • 2012
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Nattåndenes
klagesang
De lange, sorgtunge tonene til
indrien i Madagaskars regnskog
understreker alvoret for øyas lemurer.
Verdens naturvernunion (IUCN) har
nylig konstatert at indrien og 95
andre lemurarter er jordas mest
akutt truede primater.

01.

I ly av Madagaskars politiske kaos blir stadig mer
av den tropiske regnskogen som lemurene avhenger av ulovlig hogget og brent for å gi plass til mer
jordbruk. Kaoset på øya har også ført til mer fattigdom og med det mer jakt på lemurene, ifølge den
forskerorienterte miljøorganisasjonen Conservation
international. Av de 103 forskjellige artene av lemurer er nå 23 av dem oppført som kritisk truet på den
internasjonale rødlista over arter som står i fare for å
bli utryddet. Videre er 52 av lemurartene klassifisert
som truet, 19 er sårbare og to er nær truet.
Den myteomspunnede indrien er en av artene
som nå er kritisk truet til tross for at den blir sett
på som hellig og det er tabu å drepe dem. Indrien
lever i monogame forhold helt til den ene partneren
dør. Lokalbefolkningen tror at indrien tilber sola.
Indrien vender ansiktet mot sola når den står opp,
med øynene halvt lukket legger lemuren beina i
kryss, retter opp ryggen og hviler de utovervendte
håndflatene på knærne. Navnet til de nattaktive
lemurene er avledet av det latinske ordet for «nattånd» og «spøkelse».
– Det unike og fantastiske artsmangfoldet på
Madagaskar er grunnlaget for den økende turismen til øya. Forsvinner skogen, forsvinner også
lemurene og alle fordelene lokalbefolkningen har
av biomangoldet, sier Dr. Russell Mittermeier fra
Conservation International og leder av primatgruppen i Verdens naturvernunion.

02.

03.

01. Den unike Indrien (Indri indri) er kritisk truet.
(Foto: Russell A. Mittermeier / Conservation International)

02. Madagaskars artsrike og unike tropiske regnskog er hjemmet for mange av øyas lemurarter. (Foto: Sterling Zumbrunn /
Conservation International)

03. Svarthvit lemur (Varecia variegata). (Foto: Sterling Zumbrunn / Conservation International)

01.
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05. De karakteristiske baobabtrærne på
Madagaskar. (Foto: Russell A. Mittermeier

Bevisst
bankvalg

/ Conservation International)

06. Blåøyet svart lemur (Eulemur
flavifrons). (Foto: Russell A. Mittermeier /
Conservation International)

Miljø - kultur - fellesskap

Er du solidarisk?
Samfunnsengasjert?
Miljøvennlig?
Vil du ha en mer rettferdig verden?
Gjør en forskjell!

Som kunde i Cultura Bank velger du å
la pengene dine være med på å skape
bærekraftige virksomheter.
Vi er den eneste banken i Norge som
forteller deg hva pengene dine lånes ut til.
Send «cultura» til 2007 så forteller
vi deg mer

Velkommen som fast giver
Opprett avtalegiro med valgfritt
månedsbeløp her:
www.utviklingsfondet.no/fastgiver

06.
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Tlf.: +47 22 99 51 99

cultura.no

Nytt fra Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi.

Støtt Afrikas landbruk

Nesten all matimport til Norge kommer fra rike land. Samtidig har
mange fattige land et enormt potensial til å øke avlingene på bærekraftig vis. Med bedre handelsbetingelser kan Afrika ikke bare brødfø
egen befolkning, men også selge god og sunn mat til land som
Norge.
Du kan skrive under her hvis du ønsker flere afrikanske varer:
http://on.fb.me/Rt48ks

Oljefondet rystes av gruveuro
Oljefondet investerer 6,9 milliarder kroner i åtte gull- og platinagruver
i Sør-Afrika. Alle er under angrep fra arbeiderne og gruvesamfunn
som er lei av å leve i fattigdom. Oljefondet er en av investorene i
Lonmin som driver Marikana-gruven der 34 gruvearbeidere ble skutt
av politiet, ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender.

Oljefondet tjener på diktatur og tvang

Oljefondet har direkte eller indirekte eierskap i tre av de 14 internasjonale gruveselskaper som driver gruvevirksomhet eller leter etter mineraler i militærregimet Eritrea. Fondet har investert 74 millioner i det
kanadiske selskapet Nevsun som samarbeider tett med militærregimet
og benytter seg av tvangsarbeidere i gruvedriften. – Vitnemålene om
tvangsarbeid i gruvesektoren i Eritrea er så alvorlige at Oljefondet må
selge seg ut, mener Arild Hermstad, leder i FIVH.

Bli aktiv på nett

På vår nettside www.framtiden.no kan du diskutere og følge
sakene vi arbeider med. Du finner også grønne hverdagstips,
oppskrifter og videoer med mer.

Følg oss på:
www.framtiden.no/facebook
www.twitter.com/fivh
www.youtube.com/framtidenivh

Verv deg til en flott premie

Les mer om verving og flotte vervepremier på
www.framtiden.no/verv

Start et lokallag

Afrikanske land trenger ikke bare bistand, men også å få solgt kvalitetsvarene sine i
rike land. Derfor vil vi Framtiden i våre hender ha flere afrikanske varer i norske butikkhyller. (Foto:Nyt afrika-kampanjen)

Kontrasten mellom rikdommen som hentes ut av gruvene og fattigdommen i gruvesamfunnene er grell og skaper kontinuerlig spenning og konflikt.

– Nevsuns grove overtramp i Eritrea viser at gruvesektoren er en høyrisiko-investering
for Oljefondet, mener Framtiden i våre hender. (Foto: Nevsun)

(Satelittbilde: Google maps)

Framtiden i våre hender vil nå ut til hele Norge. Hvis det ikke
finnes et lokallag i ditt nærmiljø vil vi gjerne at du starter et. Vil
du vite mer? Send en e-post til hanne@framtiden.no eller ring
oss på tlf 22 03 31 50 så får du mer informasjon.
df

emskart.p

fivh_medl

Kommunene gir blaffen i barnearbeid

Norske kommuner tar ikke hensyn til etikk når de kjøper varer og
tjenester. Med anskaffelser for 144 milliarder kroner i 2010 står kommunesektoren for nærmere 40 prosent av anskaffelsene i offentlig
sektor. Ved 95 av 100 anskaffelser som gjøres i den største kommunene blir det ikke stilt noen etiske krav til leverandørene, ifølge en ny
rapport fra Framtiden i våre hender.

Støtt kampen mot scampi

Scampi ødelegger mangroveskogen og livsgrunnlaget til menneskene som bor der. Framtiden i våre hender krever at norske butikker
og restauranter slutter å selge de miljøskadelige kjemperekene. Støtt
kravet med din underskrift her: bit.ly/QhT4bC
Istedet for scampi kan du spise blåskjell, kamskjell, kongekrabbe
og stillehavsøsters med god samvittighet.

Bli kjøttfri med oss

Vil du prøve en saftig veggisburger eller samosa til middag i dag? På
www.framtiden.no har vi et oppskriftsarkiv med miljøvennlige vegetarretter. I tillegg deler populære matbloggerne sine beste vegetaroppskrifter. Ta turen innom nettsiden vår for et grønt og bærekraftig
måltid.

1

14.10.09

09.53

Møt likesinnede

I våre lokallag kan du møte andre medlemmer i Framtiden i våre
hender. Se kartet og våre nettsider for mer informasjon.

Gaver til Framtiden
i våre hender

Ønsker du å støtte vårt arbeid for miljø og en mer rettferdig fordeling av verdens
ressurser kan vår gavekonto benyttes:
1602 58 50800
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

Det er ingen hindring for at kommunenorge kjøper varer som er produsert av barn,
ved tvangsarbeid eller under andre uverdige forhold. (Foto: Matias Nordahl Carlsen)
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I Norge spises det scampi som aldri før. I Sverige har de fleste dagligvarekjedene sluttet å selge kongereker. (Foto: Istockphoto)

På vår kjøttfri mandag-blogg finner du oppskriften på en saftig squshburger og andre
spennende oppskrifter. (Foto: Yngve Ekern og Hege Ulstein)
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Ytring innenfra
Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender
arild@framtiden.no

Nyt Afrika, du også!
På landsmøtet i Framtiden i våre hender for noen år siden fikk vi servert ytrefilet av okse, importert fra
Tanzania. Noen av delegatene var nok skeptisk. Dette var jo ikke kortreist mat – og var det trygt?

Nå vet vi bedre. Det er trygt. Ingen importvarer sjekkes bedre enn
kjøttet fra Afrika – det testes også for sykdommer som aldri har
forekommet der varene kommer fra. Det «norske» kjøttet er heller
ikke kortreist. En stor del av dyrefôret er soya fra Brasil, og importen
har også som indirekte konsekvens at presset på regnskogen øker. I
Afrika gir kjøttproduksjonen sårt tiltrengt inntekt, arbeidsplasser
og industriutvikling.
Fra fattige land får Norge mest ubehandlede varer: soya, kakaomasse, kaffebønner, bananer og lignende. Foredlingen skjer her
hjemme, for eksempel til sjokolade eller filtermalt kaffe. Kjøttimport
er sterkt begrenset. Vi importerer heller fôr, slik at vi selv kan produsere kjøtt, egg, melk og smør. Det gir større inntekter enn å produsere
korn, bønner eller grønnsaker.
Den globale handelspolitikken for mat er laget for å beskytte rike
lands næringsliv. Foredlede varer fra land i sør stenges ute. Det er
forståelig, men det er ødeleggende for land i Afrika som prøver å få
flere økonomiske ben å stå på.
Maktulikheten som bestemmer handelsreglene, har også et annet
grotesk utslag: Subsidiering skaper overproduksjon i EU og USA. Den

dumpes i fattige land. Det er ikke bra for miljøet, og katastrofalt for
bønder i Afrika. Deres egen melk, kjøtt, grønnsaker, osv blir utkonkurrert av varer som dumpes. Arbeidsplasser blir borte, folk tjener
mindre og får mindre penger til å kjøpe mat.
At det er sult i verden, skyldes ikke at det er for lite mat, men at
sultende mennesker ikke har råd til å kjøpe mat. Hadde det vært for
lite mat i verden, ville ikke stadig større mengder bli kastet. I USA blir
40 prosent av maten til søppel.
Urettferdige handelsregler må opphøre. Senterpartiets landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum vet at Norge er på feil lag i handelsstriden. Vi gir i praksis ikke afrikanske bønder en sjanse til å få solgt
andre produkter enn de som kommer på bulkskip i uforedlet tilstand.
Støtteordningene i Norge er identisk med subsidiene som gjør at EU
og USA produserer for mye mat som blir dumpet i fattige land. Norsk
landbrukspolitikk stryker i en solidaritetstest.
Vi trenger ikke endre støttenivået, bare innretningen. Vi må kreve
en mer rettferdig handel. Bli med å støtte vår kampanje «Nyt Afrika»
du også!

er laget av de beste kaffeb nnene fra
Fedecocaguas koperativer i Guatemala.
Kaffen dyrkes under skyggetr r i bratte
terreng opptil 2000 moh. Dette gir en lang
modningsprosess som, i kombinasjon med
et vulkansk jordsmonn og m neder med
regntid, hever kvaliteten og setter en ekstra
spiss p smaken. Resultatet er en fyldig og
frisk kaffe med meget god syrlighet, som kan
minne om m rk sjokolade, mandel og sitrus.

En fruktig, RUND & frisk kaffe, som passer til enhver anledning.

Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender
Gaver
Vårt arbeid er basert på bidrag fra
enkeltpersoner. Gaver fra kr 500 til kr 12.000 gir
skattefradrag ved at beløpet du gir trekkes fra
din inntekt.
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Testamentariske gaver
Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (fivh) som
arbeider for miljøansvar, rettferdig fordeling og
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interesser. Det kommer ut med fem nummer i året.
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Ønsker du å tilgodese Framtiden i våre hender
med testamentariske gaver og lurer på noe,
ta kontakt.
Mange ønsker at minnegaver, bryllupsgaver,
bursdagsgaver og lignende skal gå til et godt
formål. Dersom du ønsker å støtte Framtiden i
våre hender på denne måten kan du benytte
kontonummeret under.
1602 58 50800

Kontakt oss:
Folkevett er tilsluttet
Fagpressens Redaktør- plakat.

Framtiden i våre hender
Fredensborgveien 24G
0177 Oslo

Telefon: 22 03 31 50
www.framtiden.no
post@framtiden.no
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Bedriftsmedlemskap i
Framtiden i våre hender
Bedrifter og organisasjoner som ønsker å støtte
Framtiden i våre henders arbeid kan gjøre det
gjennom bedriftsmedlemskap.
Satsen er kr 5.000/året, eller et frivillig høyere
beløp.
Bedriftsmedlemskapet
inkluderer:

Minnegaver og andre gaver

Vårt kontonummer:
OPPLAGSKONTROLLERT
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- Vårt magasin Folkevett til
ønsket adresse
- Et avtalt antall gavekort
på personlig medlemskap
som vi håper ansatte vil
benytte.
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1965
BORTEN BLE STATSMINISTER

STONES SPILTE I OSLO

SKEID BLE CUP-MESTERE
AtOLJEEVENTYRET
vi må ta vare på naturenSTARTET
når vi driver
THE SOUND OF MUSIC KOM

gård, er ganske logisk. Økologisk, faktisk.

MALDIVENE BLE SELVSTENDIG

VI FIKK VINDUER MED

MILJØGIFTEN PCB!

Krossvoll er en av TINEs 350 økologiske melkegårder i Norge. For Aslaug og Lars Kristian er det en selvfølge at melken
produseres økologisk. Kuene får mye plass, mye luft, mye lys og de får bevege seg fritt omkring. Og de spiser

Isolerglassvinduer
fradyrket.
perioden
75men
kan
inneholde
bare fôr som er økologisk
– Det krever1965
litt mer av- oss,
gir enda
mer tilbake, sier Aslaug. Kjærlighet og
kompetanse
knyttet
til dyrehold,
og behandlingsom
av melk, farlig
sikrer deg økologisk
melk av høyeste kvalitet.
miljøgiften
PCB,
og
skal gårdsdrift
behandles
avfall.
Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra denne perioden, må du sørge for at

Du kan lese mer om økologisk landbruk og melkeproduksjon på tine.no/økologisk

de leveres som farlig avfall på et avfallsmottak. Giften sitter i forseglings-

limet, og giften fra ett vindu er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til
boligformål. Orienter deg på www.ruteretur.no

