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NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer.
Den lave U-verdien* gjør det mulig å redusere energiforbruket
og mengden byggematerialer i nybygg. 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.
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Fyrstikkpikene
De helsefarlige arbeidsforholdene og de grovt underbetalte jobbene som preget europeisk og norsk industri for siden et drøyt
århundre siden år ikke borte. Dessverre lever slike forhold videre
i mange fattige land.
Fyrstikkpikene ble et begrep og et symbol i den europeiske arbeider-rettighetskampen. I dag finnes fyrstikkpikene i andre land og
bransjer. Ikke minst finnes de i den internasjonale klesindustrien.
Kontrasten mellom de store fortjenestemarginene som eierne
av merkevarene kan innkassere og smulene som blir etterlatt til
arbeiderne på fabrikkene er gigantisk. Den indonesiske fagforeningslederen Emelia Yanti gråt da hun første gang så prislappene
i vestlige butikker på klærne hun og kollegaene hadde produsert
for luselønn på fabrikkene i hjemlandet. Les Anne Kari Garbergs
intervju med henne i denne utgaven av Folkevett.
En beregning Framtiden i våre hender har foretatt viser at
av en t-skjorte med norsk utsalgspris 149 kroner så går 5 øre til
arbeiderne på bomullsplantasjen, 2,25 kroner til plantasjeeieren
11,62 kroner til fabrikken, 48 øre til arbeideren som syr plagget, 60
kroner til butikken som selger varen i Norge, 30 kroner til staten
i avgifter, 6 kroner til transport og andre avgifter til slutt og 38
kroner til merkevare-eieren.
Butikken som selger t-skjorten stikker av med mer enn hundre ganger så stor fortjeneste som den som syr klesplagget og over
tusen ganger mer enn den som plukker bomullen.

“

Av en t-skjorte til 149 kroner
går 48 øre til arbeideren
som syr plagget.

I tillegg må tekstilarbeiderne jobbe 12 timer lange arbeidsdager
under hardt arbeidspress. Boforholdene de tilbys på fabrikkområdene er kummerlige. Lønningene de får utbetalt gjør det ofte
umulig å opprettholde et kosthold med tilstrekkelig næring.
Framtiden i våre hender har arbeidet for å få etablert begrepet
levelønn, som en kontrast til minstelønn, og rettet søkelyset mot
tekstilarbeidernes rett til en lønn de kan leve av. Levelønn er ment
å skulle dekke kostnader til bolig, mat, medisiner og helsetjenester,
utdanning til barna og en liten rest til sparing.
Men det er fortsatt en lang vei å gå, de store kleskjedene og merkevareeierne har vært lite interessert i legge press på klesprodusentene for å få til en lønnsbedring.
Til gjengjeld har de møtt økt og fortjent kampanjepress fra en
rekke aktører i mange vestlige land.
Framtiden i våre hender deltar i disse dager i en stor protestkampanje i regi av Clean Clothes Campaign. NGO-kampanjer kan
være virkningsfulle og er et språk de store aktørene i klesbransjen
og moteindustrien ofte er lydhøre overfor. Du kan delta i aksjonen
ved å klikke deg inn på www.framtiden.no
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Kommentar

Av Arne Storrønningen
Redaktør i Folkevett

Erik Dammann under besøk hos Future in
our hands Kenya.

Framtiden er ute
Fivh-grunnlegger Erik Dammanns visjon om å ta framtiden i egne hender har vist seg
like anvendbar i rike som fattige land. Ja kanskje aller mest blant de fattige og utslåtte.

Universelle ideer

Naturligvis har organisasjonene
i rike og fattige land tilnærmet
seg målet om dyp samfunnsomlegging gjennom forandring
nedenfra, vidt forskjellig. I et
intervju med Folkevett for noen
år tilbake pekte grunnleggeren av
The Future in our Hands international network,britiske Mike
Thomas, at han opplevde ideene
bak Framtiden i våre hender som
universelle med like gode anvendelsesmuligheter i rike som fattige land.
Hele grunnideen bak Fivh er
skape tro på at dyp samfunnsforandring er mulig ved at vanlige
folk tar framtiden i egne hender
basert på felleskap, deling og
samarbeid fremfor konkurranse.
Den amerikanske storavisen
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The New York Times spurte på
syttitallet om Norge kunne bli
det første landet i verden som
brøt med det økonomiske vekstparadigmet og banet vei for en
ny og mer rettferdig fordeling av
klodens ressurser og goder. Årsaken til spørsmålet var framveksten og den sterke oppslutningen

“

Det finnes i dag ti utenlandsbaserte Framtiden i våre henderorganisasjoner og grupper med
opprinnelse i Framtiden i våre
henders idegrunnlag og historikk. De fleste er godt etablerte.
Samtlige av gruppene er knyttet til nettverket Future in our
Hands international (Fioh).

Det nytter ikke å fortelle sultne mennesker
om bærekraftig samfunnsutvikling, først
må de få mat i magen, da vil de lytte.
Eward Kargbo, leder av Future in our Hands, Sierra Leone.

om den nye norske solidaritetsbevegelsen Folkeaksjonen Fremtiden i våre hender.
Slik ble det ikke. Men oppslutningen i Norge har vært
stabil gjennom snart 40 år. Medlemstallet har svingt fra 16.000
til 25.000 og er i dag omkring
22.000. Noe som gjør Fivh til
landets største miljø- og solidaritetsorganisasjon.
Oppslutning i fattige land

Den mer ukjente siden av Fivhhistorien er at organiseringen av
lokalbasert fattigdomsbekjempelse har hatt godt gjennomslag i
flere av de sju fattige landene hvor
det har blitt introdusert.

Mulighet

For oss i Norge utgjør nettverksdeltakelse en stor mulighet til å
kunne få med oss et unikt sørperspektiv fra mennesker som
til daglig opplever de mislykkede
økonomiske strukturene og den
urettferdigheten på kroppen som
vi arbeider for å få en slutt på.
De fleste Fioh-gruppene holder til i fattige land som fortsatt
sliter med matvaresikkerhet,
sult, under-ernæring, høy barsel- og spedbarnsdødelighet,
analfabetisme, og fravær av
grunnleggende helsetjenester.
Mye av arbeidet er derfor knyttet til overlevelseshjelp og kamp
mot fattigdommen. Som Fioh-

leder Edward Kargbo i Sierra
Leone sier i denne utgaven av
Folkevett:
«Det nytter ikke å fortelle
sultne mennesker om bærekraftig samfunnsutvikling, først må
de få mat i magen, da vil de lytte».
Verdighet

Til sammen er fioh-gruppene
ansvarlige for tusenvis av effektive lokale hjelpeprosjekter bygd
på prinsippene om verdighet og
hjelp til selvhjelp. I Sierra Leone
gir Fiohs arbeid for finansiering
og utvikling av småskalabedrifter for kvinner så gode resultater
at prosjektene er etterspurt og
kopiert av andre hjelpevirksomheter i området.
I mange landsbyer i Kenya er
det etablert brønner og enkle
mekaniske vannpumper. Kvinnene sparer seg for mange timer
lange, daglige turer for å hente
vann, tilfeller av diare og tarmsykdommer faller dramatisk, det
samme gjør barnedødeligheten i
landsbyene. Det er en grunnleggende forutsetning at prosjektene ikke skal skape langvarig
hjelpeavhengighet.
Men ikke alt dreier seg om
overlevelse. I flere land, blant
annet Kamerun, har økologisk
lokalt landbruk vært et viktig
arbeidsfelt. Gjennom finansiering med britiske midler har
Fiohs i Kenya, Tanzania og
Kamerun deltatt i store treplantingsprosjekter og landskapsrehabilitering.

(Foto: Wayne Conradie)

– Framtiden i våre hender-grunnleggeren Erik Dammanns frø
spirer fortsatt, rapporterer Nini
Hæggernes i denne utgaven av
Folkevett etter å ha besøkt Future
in our Hands, i Sierra Lenoe, et av
verdens mest fattige land.
Det kan virke som et paradoks. Om vi ser bort fra Norge,
hatt Fivh hatt størst suksess
i noen av verden mest fattige
land. Verken i Sverige, England
eller USA, de tre vestlige landene
utenom Norge, hvor Framtiden i
våre hender fikk et visst fotfeste,
har man opplevd tilsvarende
gjennomslag og utbredelse som
i land som Kenya, Sierra Leone,
Gambia, og Kamerun.

I Kenya har Framtiden i våre
hender bidratt til at skolebarn
har kunnet besøke og forstå
den økologiske betydningen
av Kakamega-regnskogen, den
eneste tropiske regnskogen i
landet, som engang strakk seg
gjennom hele sentral-Afrika og
til østkysten.
Noen av utenlandsgruppene
har utviklet seg til betydelige
aktører i lokal sammenheng.
Ved hovedkontoret til Gambiaorganisasjonen som har røtter

i svenske Fivh, arbeider det for
eksempel 30 ansatte. Det er rundt
ti mer enn hos Framtiden i våre
hender i våre hender, Norge. The
Future in our hands, Gambia har
høstet stor anerkjennelse for sitt
utviklingsarbeid, blant annet har
de oppført 95 grunnskoler i landet, og er kjent for sin høye kvalitet på bygningskonstruksjon.
Future in our hands Malawi
er et godt eksempel på grasrotarbeid og sammenhenger mellom
ildsjeler i fattige og rike land.

Fioh Malawi har Framtiden i
våre henders lokallag i Tønsberg
som søsterorganisasjon.
Det hele begynte i 2006 da den
unge lærerstudenten ved Høgskolen i Vestfold og medlem i Framtiden i våre hender, Kjetil Sivertsen,
reiste på et prosjektopphold
til Malawi. Under oppholdet
i landet hørte han tilfeldigvis
om et opplegg i det beryktede
Chichiri–fengselet, hvor innsatte
underviste andre innsatte – med
forbausende resultater.

Tønsbergstudenten fikk adgang
til fengslet og møtte noen av de
innsatte som deltok i undervisningsopplegget. Besøket gjorde
sterkt inntrykk.
Midt oppe i de umenneskelige
forholdene var det mot alle odds
rom for solidaritet og hjelpevilje.
Kort tid etter det første besøket
i Chichiri-fengselet etablerte
Sivertsen et hjelpeprosjekt i samarbeid med Framtiden i våre hender i hjembyen Tønsberg.
Gradvis kom lokale afrikanske krefter i inn i bildet og i
2008 ble Framtiden i våre hender Malawi etablert som en søsterorganisasjon, støttet av Fivhs
lokallag i Tønsberg.
Også i Sri Lanka har en
gruppe med tilknytning til
Framtiden i våre hender gjort en
viktig jobb for fattige i mange
år, særlig blant teplantasjearbeidere. The Future in our
Hands Developement Fund på
Sri Lanka har hatt en nær og
verdifull tilknytning til det norske Utviklingsfondet gjennom
mange år.
Miljø og klima- og fattigdomsproblemene er langt på
vei sammenvevd og de er kompliserte og sammensatte. Store
utfordringer, kanskje de største,
er knyttet til utviklingen i de
befolkningsrike overgangsøkonomiene, og i de fattige landene.
Det er liten tvil om hvilken retning miljø- og klimaarbeidet
utvikler seg. Internasjonale nettverk, utveksling av kunnskap og
erfaringer over landegrenser og
mobilisering i internasjonale
kampanjer får økt betydning.
Gjennom økt norsk deltakelse i form av NGO-styrking
kan organisasjonene i Future in
our hands international (fioh) få
større innflytelse og gjennomslagskraft i sine land og områder
og hjelp til å utvikle seg som en
politisk aktør.
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Verden rundt

Tema Høyhastighetstog i Norge

Tema Høyhastighetstog i Norge

Nei til fri jakt på ulv
70 prosent sier nei til fri jakt på ulv ifølge en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag for Nationen.
De med lavest utdanning er mest for fri jakt på den kritisk truede og rødlistede ulven. Av de med høyest
utdanning sier 83 prosent nei til fri jakt. Blant dem med bare 9-årig grunnskole støtter 30 prosent fri
jakt på ulven.

Regnskoglandet Costa Rica forbyr alle
former for sportsjakt som det første
landet på det amerikanske kontinentet.
Forbudet innebærer forbud av alle typer jakt for forlystelsens skyld, men sportsfiske vil fremdeles være
lov. Kontrollert uttak for å sikre levedyktige bestander og jakt i forbindelse med forskning er ikke omfattet av forbudet, ifølge NTB.

Puma satser nedbrytbart
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(Foto: Puma)

Statoil og Statskraft har bygget det
havbaserte vindkraftverket Sheringham
Shoal på østkysten av England som
åpnet i sommer. Samlet kapasitet når det
er ferdig bygget vil bli 317 megawatt.

Et protein i den dødelige nervegiften til den afrikanske slangen
svart mamba er like smertestillende som morfin, men uten
de fleste bivirkningene, ifølge
tidsskriftet Nature. Morfin kan
føre til avhengighet, kvalme
og oppkast, muskelrykninger,
forvirring og hallusinasjoner.

Tyske myndigheter ønsker flere miljøkjøretøy på veiene i landet.

Ifølge FN førte global prisstigning på
matvarer – som for eksempel for korn - i
2008 til åtte prosent flere underernærte i
deler av Afrika.

Forbundskansler Angela Merkel
vurderer å subsidiere el-biler
for å nå det tyske målet om
en million fossilfrie kjøretøyer
på veiene innen 2020. Tyske
myndigheter har lovet nesten
8 milliarder kroner til forskning
på elbiler og batteriteknologi.
De vurderer også å gi 10 år med
avgiftsfritak til dem som kjøper
et fossilfritt miljøkjøretøy før
desember 2015, ifølge Reuters.

(Foto: Bill Love / Wikimedia)

(Foto: Lillian Andersen)

2012 tidenes varmeste i USA
De første åtte månedene i 2012
er de varmeste som er målt i de
48 sammenhengene statene i
USA, ifølge tall fra myndighetene. Hver av de 15 siste månedene har hatt temperaturer over
gjennomsnittet, noe som ikke
har skjedd de siste 117 årene
hvor målinger er gjennomført.
63 prosent av de 48 statene
opplevde tørke i sommer.

Smertestillende slangegift

Vurderer å subsidiere
el-biler
foto : lillian jonassen

Grønne selskaper mer
effektive
Ansatte i selskaper som satser
friskt på miljøtiltak og ikke er
redde for å innføre miljøstandarder for virksomheten sin er
16 prosent mer effektive sammenlignet med gjennomsnittet,
ifølge en studie ved Universitetet i California (UCLA). Grønne
amerikanske selskaper øker
motivasjonen til de ansatte, får
bedre kandidater til stillinger,
har bedre opplæring og inviterer til mer samarbeid mellom
de ansatte, ifølge forskerne.

Mer ekstremt vær på grunn av
klimaendringer vil føre til høyere
matpriser enn tidligere regnet
med, ifølge hjelpeorganisasjonen
Oxfam. Dette vil ramme de fattigste i verden hardere enn tidligere
antatt. Prisstigningen kan over
korte perioder bli på opptil 100
prosent i tillegg til den antatte
strukturelle prisstigningen på
viktige matvarer som mais, soya,
og korn de neste 20 årene.

En ny meningsmåling viser at tre av fire
amerikanere kobler klimaforandringer og
rekordvarmt vær i 2012.

(Foto: Alan O Neill / Statoil)

(Foto: Istockphoto) foto : lillian jonassen

Annerledeslandet Bhutan måler brutto
nasjonal lykke istedet for produkt,
tirsdag er fotgjengerens dag der kjøretøy er bannlyst i byene og nå vil de bli
heløkologiske også.

Å innføre grønne standarder for virksomheten er ikke bare bra for miljøet, men
gir også mer effektive ansatte og bedre
avkastning.

Klimaet rammer fattige
hardere

(Foto: istockphoto)

Fornybar strøm produsert
med vindkraft har passert 100
gigawatt i EU. Det tilsvarer
39 atomkraftverk eller et årlig
forbruk av kull på 72 millioner
tonn. Skulle så mye kull fraktes
med tog tilsvarer det 750.000
vogner og toget ville blitt
11.500 kilometer langt, melder
nyhetsbyrået Reuters. 90 av
de 100 gigawattene med
vindkraft er installert de siste
13 årene.

Puma satser hardere på miljøvennlige produkter og lanserer
22 nedbrytbare produkter i 2013.

foto : reuters

Det buddhistiske kongeriket
Bhutan ønsker å fase ut bruken av alle kunstige kjemikalier
i jordbruket de neste ti årene.
I så fall vil landet bli verdens
første heløkologiske land.
Bhutan ønsker ifølge landets
landbruksminister å satse
på en grønn økonomi for å
leve i harmoni med naturen.
Veimangel betyr at bruken
av kjemikalier blant bøndene
allerede er lav i landet, ifølge
nyhetsbyrået Agence FrancePresse (AFP).

Den tyske sportstøy og -utstyrsprodusenten Puma mener bærekraft
er en kommende megatrend og satser på biologisk nedbrytbart tøy,
sekker og sko. Den miljøvennlige kolleksjonen kommer i butikkene
i løpet av 2013. Sålene til tradisjonelle joggesko med PVC og andre
konvensjonelle plasttyper kan ha en nedbrytningstid på 1000 år. Miljøproduktene til Puma vil ha en nedbrytningstid på bare mellom seks
og ni måneder hvis de makuleres først.

(Illustrasjon: Bjarne Henning Kvåle)

100 GW vindkraft i EU

Raftoprisen til miljøverner
Nnimmo Bassey (54) fra Nigeria
har blitt tildelt Raftoprisen for
2012. Bassey får prisen for sin
mangeårige kamp for å gjøre
verden bevisst på den menneskerettslige siden av klima- og
miljøutfordringer. Prisvinneren
kjemper for lokalbefolkningers
rett til liv, helse, mat og vann i
svært sårbare situasjoner.
Bassey har vist at jordas fattige
er spesielt utsatt ved klimaendringer og miljøødeleggelser.

(Foto: Istockphoto)

Bhutan vil bli heløkologisk

(Foto: Istockphoto)

(Foto: Wale Obayanju/ERA)

foto : reuters

Costa Ricas varierte og rike biologiske mangfold er viktig for
turismen på øya og for å beskytte dyrelivet har politikerne vedtatt
å forby sportsjakt.

Nnimmo Bassey leder det internasjonale
miljønettverket Friends of the Earth og
arbeidet tidligere med den nigerianske
organisasjonen Oilwatch.

(Foto: Lillian Andersen)

Costa Rica forbyr jakt

Nervegiften til slangen svart mamba
inneholder proteinet mambalgin som kan
avløse morfin som smertestiller.

FOLKEVETT nr. 5 • 2012

7

Profilen Helge Drange

Klima-eksperimentet
Jeg er mindre optimistisk nå enn for noen år siden, innrømmer Helge
Drange, klimaforsker og professor i oseanografi ved universitet i
Bergen. Vi er gang med et farlig eksperiment som kan ramme klodens
biosfære og de helt grunnleggende livsbetingelser på planeten.
Tekst og foto: Arne Storrønningen

“

Det vi gjør i dag vil
ha virkning inn i det
tredje årtusen
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En mann kommer syklende i
Bergens- regnet. Han er praktisk
kledd med støvler og regndress.
Nesten helt uanfektet av været
ruller han gjennom de høstgrå
gatene på Nygårdshøyden. Vi
skal møtes på en spisested i strøket med kortreist og økologisk
mat på menyen.
Små dråper driver inn fra
havet. Slik det har gjort i årmillioner. Byen mellom de sju fjell er
en regnværsby.
Byen har blitt så forbundet
med nedbør og regnvær at det
inngår i vår felles , grunnleggende oppfatning av den.
En norsk-amerikansk venn
skrev til meg etter at hun besøkte
Bergen en kjølig og våt sommer,
at et minne skilte seg spesielt ut:
Opplevelsen av sitte i en tettpakket og intim konsertsal og lukten av våte ullgensere og vått tøy
fra folket rundt henne. I gatene
utenfor lot ingen seg forstyrre av
dråpene i luften og ingen søkte
lett panikkaktig tilflukt for regnet hadde hun merket seg.
Å være bekymret for regn er
derfor ingen selvfølge i Bergen.
Regnet har blitt endel av byens
identitet. Men det er mer komplisert mener mannen på sykkelen.

Vi gjennomlever et skifte i klima
hvor mer nedbør er et logisk
resultat av klimaendringene
som er under utvikling. Mange
i denne byen har forstått at vi er
på inn i et nytt værmønster, tror
Helge Drange.
På restauranten forklarer
klimaforsker og havprofessor
Helge Drange meg om hvilken
risiko som er forbundet med
det å overse de store klimautfordringene som er knyttet til
den fossile energibruken og det
ikke-bærekraftige forbruket i
vår del av verden. Tenk deg en
flyreise med mer enn femti prosent risiko for at flyet styrter.
Tør du gå om bord? Risikoen
for at vi er i ferd med å utvikle
en global varmekatastrofe med
helt uoverskuelig utfall er mye
større, sier den internasjonale
klima-eksperten. Tør vi å overse
advarslene? Spør professoren.
Det er bare noen uker til det
internasjonale klimatoppmøtet
i Doha braker løs. Det er noe av
bakgrunnen for at vi har spurt
Helge Drange om han kan møte
Folkevett til en samtale om det
som mange mener er den aller
største utfordringen i vår tid:
Kampen for å hindre en katas-

trofal
temperaturstigning.
Risikerer vi i verste fall å endre
forutsetningene for hele den
menneskelige sivilisasjon og
sette grunnleggende livsbetingelser som dyrkingsjord, vann
og klima over styr?
– Sammenbruddet i klimaforhandlingene under toppmøte i
København i 2009 viste hvor
vanskelig og nesten umulig det
er å få til en felles, forpliktende
internasjonal klimaavtale som
kan løse de grunnleggende
problemene som skaper klimakrisen, sier Helge Drange.
Motsetningene mellom landene
var for dype, særinteressene for
store. Kollapset i forhandlingene
viste en politisk maktesløshet. Vi
har sett langt mer effektive klimatiltak på lavere nivå. Et stort
antall kommuner og bysamfunn
har for eksempel egne utslippsmål.
– Det mangler ikke på dokumentasjon bak frykten for menneskeskapte klimaendringer?
– Det er vanskelig å finne
noen annen forklaring på temperaturstigningene og endringene i
nedbørsmønster som vi har sett
de siste tiårene, enn at de er menneskeskapte.

Navn: Helge Drange
Alder: 47
Profesjon: Professor i
oseanografi ved Geofysisk
institutt, Universitetet i
Bergen og klimaforsker ved
Bjerknessenteret for
klimaforskning.
Tidligere forskningsdirektør
ved Nansensenteret og codirektør ved Nansen-Zhu International Research Center i
Beijing. Drange var bidragsyter til FNs klimapanels fjerde
hovedrapport.
Bakgrunn: COP18, det
internasjonale klimatoppmøte i
Doha Quatar fra 26. november
til 7. desember hvor verdens
nasjoner samles for å forsøke
å finne løsninger på de globale
klimautfordringene.
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være å mobilisere så mange ulike
stemmer som mulig. Det samme
budskapet må sies av forskjellige
mennesker med helt forskjellig
bakgrunn. Vi vinner ikke klimakampen hvis det bare er grønne
idealister som skal delta. Dersom for eksempel industrien for
alvor engasjerer seg vil det bli lagt
merke til. Det er et tankekors at
den grønne bevegelsen i Norge er
fragmentert og svak, mener professoren.
Mange av tiltakene vi setter i
verk blir for puslete, ifølge Helge
Drange.
Jeg har tidligere kjøpt klima-

“

lite substansielt å vise til, mener
professor. Jeg ser en og annen
elbil parkert i sentrum. Noen
sykler. Vi har fått bybanen. Men
de store gjennomgripende tiltakene mangler. Det eksisterer
nesten ikke sammenheng mellom den alvorlige klimatrusselen
som eksisterer og tiltakene vi setter inn for å forebygge og hindre
virkningene fra å komme.
Hovedmengden av bygningene vi oppfører er fortsatt
gammeldagse i forhold til bygningsteknologien og de mulighetene for energieffektivisering
som finnes nå. Selv om vi vet at

Det er et tankekors at
den grønne bevegelsen
i Norge er fragmentert
og svak

billetter for å kompensere for
flyreisene mine, men det har jeg
sluttet med, innrømmer Helge
Drange. Hvis vi virkelig ville
regulere flytrafikken kunne vi
gjort det med enkle grep, som å
økt billettprisene, ikke ved å oppfordre folk til frivillig til å betale
kanskje 60 kroner mer ved plusse
på en klimabillett. I virkeligheten
risikerer vi å føre folk bak lyset. Vi
begynner kanskje å tro at vi kan
kjøpe oss ut av det uføret vi har
kommet inn i.
Vi må først og fremst gjøre
noe med hovedårsaken, vår bruk
av fossil energi og overforbruk av
de ikke-fornybare ressursene.
Hva har egentlig skjedd av
nødvendig og banebrytende miljøpolitikk i Norge de siste årene.
Hva har skjedd i hjemby en min
Bergen? Dessverre er det veldig

energi-effektive bygg er en viktig
del av omleggingen til et bærekraftig samfunn er fortsatt nesten alle bygninger som oppfører
fortsatt gammeldagse bygninger
med et brukspotensial på 100 år
Politikere er avhengig av gjenvalg og opererer vanligvis innenfor et kort tidsperspektiv. De lever
i en politisk verden hvor fokuset
er kortsiktig. Det som foregår
innenfor valgperioden på fire år
gis prioritet. I naturen snakker vi
om et helt annet tidsperspektiv.
Tjue prosent av klimagassene blir
værende i atmosfæren i tusen år.
Det vi gjør i dag vil ha virkning inn i det tredje årtusen.
Store områder vil få redusert
nedbør, hva skjer matjorda og
dyrkingsmuligheter på litt lengre sikt? Hva med økosystemene?
Vil tusenvis av arter være i stand

til å omstille seg til klodens nye
klimavirkelighet? Å opprettholde
dagens bruk av fossil energi er et
eksperiment med ukjent utfall.
VI må avslutte eksperimentet så
hurtig som mulig. Vi er allerede
kommet langt i gal retning, tror
Helge Drange.
Hva har egentlig skjedd av
nødvendig og banebrytende miljøpolitikk i Norge de siste årene.
Hva har skjedd i hjemby en min
Bergen? Dessverre er det veldig
lite substansielt å vise til, mener
professor. Jeg ser en og annen
elbil parkert i sentrum. Vi bretter melkekartoner. Noen sykler.
Vi har fått bybanen. Men de store
gjennomgripende tiltakene mangler. Det eksisterer nesten ikke
sammenheng mellom den alvorlige klimatrusselen som eksisterer og tiltakene vi setter inn for å
forebygge og hindre virkningene
fra å komme.
Hovedmengden av bygningene vi oppfører er fortsatt
gammeldagse i forhold til byggteknologien og de mulighetene
for energieffektivisering som finnes nå. Selv om vi vet at energieffektive bygg er en viktig del av
omleggingen til et bærekraftig
samfunn er fortsatt nesten alle
bygninger som oppfører fortsatt
gammeldagse bygninger med et
brukspotensial på 100 år. Det
gjelder mye annen infrastruktur
også.
Vi blir 9 eller 10 milliarder
mennesker på kloden mot slutten av dette århundre. Det er
selvinnlysende at vi trenger virkningsfulle tiltak for å løse de
store problemene vi har viklet oss
inn i. Den store faren nå er at vi
somler bort verdifull tid. Det kan
koste oss dyrt, og er noe generasjonene etter oss vil være lite glad
for, avrunder Helge Drange.
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– Klarer vi ikke å ta det inn over
oss?
– Til en viss grad, men vi er
flinke til å filtrere. Det er en
egenskap ved den menneskelige
psyke. Vi reagerer ikke før krisen
puster oss i nakken så å si. Den
må komme nær oss og vi må
kjenne den på kroppen før vi reagerer. Vi står overfor et komplisert og alvorlig trusselbilde. Den
globale oppvarmingen vil gradvis kunne ramme stadig større
deler av klodens matjord. Over
tid vil våre muligheter til å kunne
brødfø en stadig større befolkningsmengde, bli svekket. Allerede nå ser vi hvordan en relativt
beskjeden stigning i den globale
gjennomsnittstemperaturen gir
alvorlige utslag i noen områder
av verden. Vi har sett en økning
i antallet alvorlige hetebølger og
følgende for mennesker, natur og
dyrkingsjord har vært alvorlige.
– Klarer vi togradersmålet?
– Mange ting tyder dessverre
på at det allerede er utenfor rekkevidde.
Det finnes ingen snarvei til
en løsning på klimakrisen. Det
finnes ikke som finanskrisen, en
sentralbanksjef som kan trykke
nye penger. Vi har bare en klode.
Ingen politikere eller statssjefer kan trylle fram ny matjord,
ekstra vannressurser og ny og
bedre luftkvalitet, sier Drange
ironisk.
Politikken vi fører er ikke i
samsvar med utfordringene. Vi
er fortsatt milevis fra å ha en
grønn politikk i Norge, mener
Helge Drange. Vi mangler sterke
grønne stemmer i samfunnsdebatten. Det finnes noen idealister, men det blir for svark og
skaper ikke gjennomslag nok.
Vi trenger flere stemmer, sterkere stemmer og en langt større
bredde av stemmer i klimadebatten, sier Drange. Vi trenger ikke
minst å høre nye stemmer.
Det vil skape en effekt og flere
vil begynne å lytte. Målet må

Klassekampen er en modig og tydelig avis som
skjerper deg, gir innsyn, utsyn og vidsyn.
Garantert fri for råd om slanking, lavkarbo eller
bedre sexliv. Hurra!
Ellen Horn

MYTOLOGI

Marilyn Monroe er
kulturelt fellesgods: 50
år etter sin død blir hun
fremdeles dissekert.
ESSAY SIDE 4–5

Frirom:
Erland
Kiøsterud
om sang.
ANMELDELSE SIDE 6
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Nytt musikkmagasin denne høsten!
MUSIKKMANDAG: Fra 22.oktober kommer
Klassekampen med ni siders musikkstoff hver
eneste mandag.
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· Kompetent kritikk fra skarpe skribenter

ut av fattigdom

xxx.

Det er nesten umulig å snakke om bærekraft og
samfunnsforandring til folk som sulter. Først må de få
mat i magen, da vil de lytte, sier Framtiden i våre
henders leder i Sierra Leone, Edward Kargbo. Les om
hvordan FIVHs prinsipper om hjelp til selvhjelp baner
vei ut av fattigdom for tusener av familier i landet som
fortsatt lever i skyggen av en brutal borgerkrig.

En takknemlig mann kommer løpende med appelsiner som
han vil gi som engave til ansatte og frivillige i Framtiden i våre
henders lokale hjelpegruppe som nettopp har besøkt området
hvor han bor. (Foto: Nini Hæggernes)
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I sierra leone
Nini Hæggernes (tekst og foto)

Ett menneske
kan gjøre en stor
forskjell

02.

bar på. Klokken er to om natten
før vi endelig når fram. Mitt første møte med Edward Kargbo,
lederen for the Future In Our
Hands, Sierra Leone, ble ganske
så annerledes enn jeg forstilte
meg. Mye av tiden hans går med
til å hjelpe andre. Det skal jeg få
oppleve de neste dagene når vi
reiser for å se på noen av Fiohs
prosjekter i landet.

I Sierra Leone, et av verdens mest fattige land er den nasjonale Framtiden i våre
hender-gruppen i vekst. Nini Hæggernes har besøkt den borgerkrigsherjede
nasjonen og sett nærmere på de vellykkede metodene for hjelp til selvhjelp og
hva som skjer når de fattigste tar framtiden i sine egne hender.

Det er august og midt i den
mest frodige regntiden i Sierra
Leone. Veier av rød leire tar over
når vi kjører av fra den asfalterte
hovedveien. De minner mer
om halvtørre elveleier enn bilveier. Jeg sitter i Landroveren til
Edward Kargbo, mannen som i
nitten år har ledet virksomheten
til Future in our hands i Sierra
Leone. Vi skal se på ulike prosjekter de jobber med, og møte
andre representanter fra FIOH ,
her i et land hvor gjennomsnittelig levealder er drøyt 40.
Vi passerer en sliten varebil
fullastet med tynne trestokker
som er fastlåst i et gjørmehull.
Ironisk nok har den fått det
håpefulle navnet «Have faith
in God». I et land som for bare
ti år siden led under en grusom
borgerkrig, er ord om tro og håp
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et viktig redskap som går igjen
i kampen mot en bedre fremtid.
Strøm og helsetilbud

Vi er på vei mot Rotifunk, en
mindre by i Moyamba distriktet
i den sørlige delen av landet. Her
har en norsk forening i noen år
jobbet med oppbyggingen av
sykehuset som ble ødelagt under
borgerkrigen. Sykehuset er ikke
offisielt åpnet, der er ting som
fortsatt må på plass. Men deler
av sykehuset fungerer som en
helsestasjon inntil videre.
I Rotifunk skal jeg jobbe med
forarbeidet til et solcelleprosjekt
for sykehuset. Bruk av solenergi
er nytt i landet, hvor sol er tilgjengelig i overflod.
En kvinne i nød

Tanios Chaghoury, leverandør av

solcelleanlegg er også med for å
vurdere prosjektet. Vi ankommer
Rotifunk sent om kvelden og i
stummende mørke. Vi er slitne
etter noen timers reise, men kjører innom sykehuset hvor et rom
lyses opp av en enkelt lyspære.
På en undersøkelsesbenk med
plastmadrass ligger en kvinne i
fødestilling Legen som er med
fra Norge går inn på rommet
hvor hun ligger mens vi andre
kjører ned i veien for å parkere
for kvelden.
Vi har så vidt parkert da legen
kommer springende og roper til
oss at kvinnen trenger akutt keisersnitt.En babyarm henger livløst ut av skrittet hennes, barnet
er dødt. Kvinnen vil dø hvis hun
ikke får hjelp , hvert minutt teller. Uten kirurger som kan gjøre
jobben, er eneste løsningen å ta

sjansen på å kjøre til nærmeste
operative sykehus i Moyamba by,
normalt en times kjøretur vekk.
Men risikoen for å sette seg fast
i veien er stor på grunn av regntiden.
Vi hiver oss rundt i to biler.
Fioh-leder Edwards Land Rover
blir forvandlet til en midlertidig
ambulanse. Et par madrasser blir
lagt på gulvet bak i bilen mellom
benkene. Kvinnen blir båret ut
med båre, og inn på madrassen
i lyset fra de røde baklyktene
på bilen. Hun klynker svakt
uten smertestillende. Man føler
smerten og urettferdigheten.
Solcelle-eksperten Tanios og jeg
melder oss som lederbil for å vise
vei i belg-mørket, og bidra hvis
Edward sin bil setter seg fast.
Ben Alpha`n Mansaray, en lokal
mann, er med for å geleide oss

Edward Kargbo

01.

gjennom gjørmehullene.
To sykepleiere, Anette Lindekleiv Olsen og Katrine Ellefsen, som også er med fra Norge
tar plass i bilen med kvinnen.
Sammen med legen vokter
de over henne mens vi så fort
vi humper oss av gårde mot
Moyamba- sykehuset i nattemørket. Veien er mildt sagt elendig
og det tar to timer før vi ankommer byen , men kvinnen lever.
Sykehuset er stengt. Vi kjører og
vekker legen Dr.Kwame Oneill i
boligen hans. Han sørger for at

annet helsepersonell blir hentet
inn. Mens hun henger rundt
skuldrene til de to sykepleierne
går utrolig nok kvinnen inn på
sykehuset selv, men i tydelig
smerte. Det er nå bare snakk om
tid. Kvinnen gjøres klar til keisersnitt og Dr. Oneill beroliger
oss med at hun nå er i trygge
hender og alt vil gå bra.
Vi kjører tilbake til Rotifunk
mer eller mindre i stillhet. Inntrykkene var mange, og de var
sterke. Kvinnen overlevde fikk
vi vite, men ikke tvillingene hun

01. En sykepleier ved Rotifunk sykehus
lytter etter hjerteslagene til babyen
i magen. Sykehuset fungerer som en
helsestasjon, men uten de rette leger
og ressurser er de også uten muligheter
til å handle når det virkelig gjelder liv
og død.
02. Leker er ikke noe man har i Sierra
Leone. Så da lager man noe selv med
det man har. Blikkbokser og korker blir
til effektive og robuste lekebiler som gir
mye gleder.

Kargbo kommer fra en fattig
jordbruksfamilie. Som den eldste sønnen av syv barn var han
heldig å fikk gå på skolen, men
måtte som tiåring slutte da
faren døde. Som enke klarte ikke
moren alt det harde arbeidet, så
Edward måtte ta over jobbingen
med jordbruket. Det var mye
ansvar for en ung gutt, og det var
tøffe tider for familien. Å skaffe
mat hver dag var en utfordring,
og de gikk ofte sultne til sengs.
Noen år senere ble det startet et landbruksprosjekt for
bøndene i distriktet han bodde
i. En rismølle ble etablert for å
bidra til matsikkerhet. Edward
ble grunnet sin erfaring og sitt
engasjement valgt sammen med
to andre fra lokalsamfunnet til
å representere dem i ledelsen av
prosjektet. Dette var starten på
Edwards lederskap. Hans harde
arbeid og gode forhold til bøndene ledet siden til oppstarten
av Mixed Farmers Association
i 1989.
Men i 1993 endret ting seg da
FOLKEVETT nr. 5 • 2012
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“

FIOH-Sierra Leone mistet ikke mindre
enn ni ansatte og frivillige.
Noen ble drept mens de var på
vei for å levere mat.

03.

04.

05..

Edward traff Michael Thomas
fra England, grunnlegger og
leder av Framtiden i våre henders internasjonale nettverk.
Erik Dammanns frø spirer
videre

Med sitt brennende engasjement
for andre menneskers fremtid
og rettferdighet, er Thomas
ansvarlig for en mengde prosjekter som Plant a Tree in Africa
treasuerer. Han har skrevet flere
informasjonshefter og bøkene,
«A Guide to the Preparation of
Civil Engineering Drawings» og
«Countdown - responding to a
global crisis». Inspirert av Erik
Dammanns bøker og filosofi
har Michael sitt engasjement og
kontakter med enkeltmennesker
over landegrenser, ført til etablering av FIOH grupper i flere afrikanske og asiatiske land som i
dag til sammen driver tusenvis
av ulike prosjekter blant lokalbefolkningen.
Det var under et foredrag i
1993 på et seminar som om land-
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03. Ved sykehuset i Rotifunk står en
innsamlingsboks å venter med sitt stille
budskap om hjelp.
04. Fellesskap og medfølelse er mottoet for Future in our hands i Sierra
Leone. I Freetown driver de en del ulike
småbedrift-aktiviteter for ungdommer
så de kan tjene seg noen kroner.

bruk at Kargbo møtte Thomas..
Kargbo ble så inspirert at han
reiste rett hjem og samlet bøndene i området til et felles møte.
Ideer ble luftet, men ikke minst
ble FIOH–Farmers union grunnlagt. Etterhvert utvidet de sitt
arbeid til andre deler av landet
og skiftet i 1998 navn til Future
In Our Hands Sierra Leone.

06..

dre enn ni ansatte og frivillige.
Noen ble drept mens de var på
vei for å levere mat til en leir.
Kargbo og mange andre unnslapp så vidt døden. Men han er
merket for livet, på mer enn en
måte, med et kulehull i leggen
etter et bakholdsangrep han så
vidt slapp unna.

Edward Kargbo forteller meg
at det er utrolig viktig for ham
at FIOH-SL opprettholder sitt
gode rykte, av flere grunner. At
folk generelt har både tillit og
respekt for oss er viktig for å få
innpass til å hjelpe, mens seriøsiteten i arbeidet vårt bidrar
også til at store organisasjoner
vil samarbeide.

Godt rykte og samarbeid
05. «Have faith in God» heter ironisk
nok denne bilen som har satt seg fast i
et gjørmehull. Det er midt i den fuktigste regntid og veiene er elendige.
06. To jenter smiler beskjedent mens
de stille følger med en tredje som fyller
vann fra en vannpumpe i en bøtte.

Den blodige borgerkrigen

Fra 1991 til 2002 herjet den
grusomme borgerkrigen i Sierra
Leone.
I 1994 ble det tidligere
hovedkontoret til FIOH-SL
angrepet og mange ble tatt av
dage. Hus og mat ble ødelagt,
og husdyr ble drept. Mange forsvant ut i bushen, for å søke ly
i skjulte flyktningleirer. Ledelsen og ansatte i FIOH-SL måtte
endre fokus. Nødhjelpsarbeid
og distribusjon av mat ble nå
deres hovedfokus. De vandret
fra en bushcamp til en annen
for å hjelpe mennesker i nød.
Det var under disse aktivitetene FIOH-SL mistet ikke min-

FIOH-SL fikk mye oppmerksomhet for sin innsats under
krigen. Samarbeid ble opprettet,
både under og etter krigen, med
store humanitære organisasjoner som World Food Program
(WFP), CARE International
og World Vision. FIOH-SL har
opprettholdt denne stillingen,
som en respektert organisasjon.
I dag samarbeider de også med
flere andre store organisasjoner,
som tyske BROT (Bread for the
world) og Italienske Coopi. United Nations Development Fund
(UNDP) gir noe økonomisk
støtte, og fra Volunteer Services Overseas VSO kommer det
noen ganger frivillige.

Kontorer

Det er gått noen dager siden
Kargbo og jeg sist var sammen,
da vi igjen treffes for å besøke
ulike Fioh-prosjekter. Vi kjører
til Makeni omtrent midt i landet. Her ligger hovedkontoret til
FIOH-SL i Sierra Leones tredje
største by. Her bor også Kargbo
med sin kone og tolv barn, av
dem fem adopterte. En grønn
murbygning langs en hovedvei
i byen er hovedavdelingen. Bygningen inneholder flere rom, og
i noen står hyller med mapper
fulle med prosjektpapirer satt i
system. Vi hilser på noen frivillige som er innom. Memunatu
I.Sankoh jobber her frivillig i tre

måneder. Hun går på høyskole
for marked og finans, og ønsker
å jobbe med mikrofinans til fattige og hjelpe kvinner til selvhjelp. Hun vil gjerne jobbe for
FIOH-SL hvis mulig, - De gjør
en viktig jobb, sier hun.
Vi kjører videre til Kabala,
langt nord i landet. Der og ved
Mile 91 lengre sør finnes de to
distriktskontorene. I hovedstaden Freetown er et kontor som
sysselsetter unge mennesker
ved ulike arbeidsprosjekter så
de kan tjene noen kroner.
Kargbo forteller at FIOH-SL
i sin spede begynnelse startet
med den samme fremgangsmåten som Framtiden i våre hender i Norge.
¨C Men det gikk ikke lenge,
forteller han, før jeg så at det
var umulig å snakke om endringer til mennesker med sultne
mager. Vi måtte jobbe på grasrotnivå, hjelpe folket til å bli
mette, først da vil de lytte. Først
da vil de kunne fokusere på endring og framgang.
Kargbo tok det opp med

Thomas, og de var enige. Slik
startet utviklingen av hjelp til
selvhjelpsmetoden, slik de jobber i dag.
Det er sent og mørkt og vel så
det, når vi er fremme i Kabala.
Jeg kryper under myggnettet og
gleder meg til de neste dagers
prosjektbesøk mens jeg skriver
litt til lyset fra hodelykten.
Prosjektene

Edmond Kposowa, veileder og
sjef for programmene i distriktet, møter oss neste morgen med
det største smilet jeg har sett på
lenge. Han blir med oss i felt
sammen med feltagent og ernæringsfysiolog Bintu Kamara. På
kontoret møter vi også feltagent
Mohamed Yam Koroma og frivillige Nehneh Sesay. FIOHSL jobber i hovedsak rundt to
programmer; mikrofinans og
utvikling, samt landbruk og
matsikkerhet. Ved prøving og
feiling har de erfart at det gir
best resultater å samarbeide
med kvinner i prosjektene sine.
Derfor er det også stor sett kvin-

ner som er engasjert i prosjektene deres
Mikrofinans og egen bedrift

Vi besøker flere «Village savings
and loans association» prosjekter. Små spare og lånegrupper
med kvinner blir etablert med
hjelp fra FIOH-SL. FIOH-SL gir
opplæring og overrekker dem
en stor pengeboks i metall, samt
sparebøker. Konseptet forgår i
prinsippet som mikrofinansprosjekter, forskjellen er at der ikke
finnes noen bank eller hovedperson som tjener rentene. Rentene
er en kjærkommen inntektskilde
for de kvinnene som har satt inn
penger for å spare.
¨C Før var det vanskelig å
skaffe penger, sier en kvinne i
den ene gruppen. En annen forteller stolt at hun før ikke hadde
råd til egen bolig, men at hun nå
har bygget en egen treroms bolig.
Sparebøker blir sirlig ført
med stempling av en styreleder.
En pengeteller har ansvar for
telling. En kvinne er ansvarlig
for selve boksen mens tre andre
FOLKEVETT nr. 5 • 2012
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07.

kvinner har nøkkel, alle må være
tilstede for å åpne boksen.
Alle gruppene har egne navn
og de jobber selvstendig, FIOHSL stiller opp hvis de trenger
hjelp. En gang i året kommer
den store dagen når rentene skal
utbetales. Bare i Kabala distriktet finnes det nå 365 slike spare
og låne grupper som bidrar til
utvikling og en vei ut av fattigdom. En kvinne forklarer at de
før var avhengig av mennene for
å få penger. Men nå som de har
sine egne blir de mer respektert
av mennene. Spare og låne prosjektene har vært så suksessfulle
at FIOH-SL nå hentes inn for
å starte lignende prosjekter i
andre deler av landet.
For å hjelpe kvinnene i gang
med egne småbedrifter, arrangerer Fioh tre-dagers kurs i
forretnings-ledelse. I Kathawua
landsby treffer vi lærer Patrick
Wamala fra Uganda. Han lærer
kvinnene grunnleggende kunnskap om å starte egen bedrift.
Fra hva de kunne tenke seg å
selge, til hvordan det gjøres fra
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Bruk av solcelleenergi er nytt i landet,
hvor sol er tilgjengelig i overflod.

A til Å. Det virker litt overveldende for noen av kvinnene å
sitte på skolebenken. Noen er
mer opptatt med å amme barna
sine enn å fokusere skikkelig på
læreren. Dette er veldig nytt for
dem, men læreren virker til å ha
vært igjennom dette før og får
kvinnene til å fokusere igjen.
Kursene er ett ledd i låneprosjektene, for at kvinnen skal få
mulighet til å starte egne småbedrifter, som igjen kan fø familien.
Matsikkerhet og landbruk

FIOH-SL hjelper bønder så de
får bedre avkastning på avlingene sine. Siden borgerkrigen

ble det meste av landbruket lagt
brakk, og ti år senere er det fortsatt en lang vei å gå. Landsbyer
oppfordres til å drive landbruk
i sumpområdene. I samarbeid
med World Food Program deler
de ut femti kilos sekker med
hvete, ris og erter, samt kanner
med palmeolje som betaling til
landsbyene som utnytter sumpene til selvforsyning. De får
med andre ord betalt for å utvikle seg i form av sårt trengende
mat. Gift of the EU står det på
sekkene og eskene. Palmeoljen
kommer fra Indonesia, ertene
fra Tyrkia.
Fra et lager henter vi ut sekker med mat som vi fordeler i

noen landsbyer på vei til Kamasapie landsby, en halvtimes
avstikker fra hovedveien. Her
har FIOH-SL i samarbeid med
tyske BROT startet et pilotprosjekt. Fra de tjuefem hyttene ble
en kvinne valgt fra hver av dem
til å engasjere seg i et landbruksprosjekt. Mennene ble ekskludert fra prosjektet da tidligere
erfaringer viser at de sløser med
pengene. Men for å få mennene
til å rydde jorden, ble de fortalt
at kvinnene ville bringe penger
og mat til hjemmet, så da ble
jord villig ryddet. Og opplegget
funker. Gruppen ble lært opp og
frø ble delt ut. Formålet er at de
skal kunne dyrke nok mat både
til eget bruk, og for å selge. Man
klarer ikke å produsere nok ris i
Sierra Leone, blant annet fordi
all landbruk gjøres for hånd,
derfor importeres store mengder
ris for å dekke behovet i et land
hvor ris er hovedføden.
Kargbo leder an til et møte
med landsbyen under et overbygg av palmetak. Barn samler
seg i nysgjerrighet. Kargbo lyt-

07. Å slå hjul med en trepinne bringer
mye glede.
08. Leder i FIOH-SL Edward Kargbo
holder møte i en landsby og studerer
noen jordnøtter som er dyrket frem under
et pilotprosjekt som skal styrke matsikkerheten der.

09. Barna passer på hverandre, og de er
fulle av håp og nysgjerrighet.

04.
09.

ter og forklarer. Landsbyboerne
lytter og forklarer. Han virker
som en tålmodig mann. Han
studerer noen jordnøtter som er
dyrket frem under prosjektet. Vi
går på befaring ute i marken. Jeg
ser risåkrer så langt øyet ser. Det
fortsetter over berget der vifter
og forklarer en stolt lokal mann
med hånden sin. Vanngrøfter er
gravd opp for å kunne kontrollere vanntilgangen i åkeren. På

den andre siden av stien vasker
barn og kvinner både seg selv og
klær i et elveleie, mens de kikker
på meg med undrende øyne men
høflige smil. Man ser sjelden
hvite i Sierra Leone, så sjeldent
at noen barn finner det enten
morsomt eller skremmende, å se
et slikt hvitt vesen. Pilotprosjektet varer i atten måneder. Er det
vellykket vil det opprettes i andre
landsbyer.

Etter noen innholdsrike og
inspirerende dager sammen
med den flotte FIOH- gjengen
i Kabala, noen frivillige, noen
ansatte, fortsetter den lange
reisen tilbake mot Rotifunk.
Underveis overnatter vi i hjemmet til Kargbo. Hans kone og
barn tar alle vel imot meg. Kargbos mor er på besøk og jeg hilser
høflig. Hun har vært syk. Med
sin utstråling og med et blikk
FOLKEVETT nr. 4 • 2009
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Mennene ble ekskludert fra prosjektet
da tidligere erfaringer viser at de sløser
med pengene.

Lærerutdanning
Sosialpedagogikk

Førskolelærerutdanning
Studieår i billedkunstfag
Etter- og videreutdanning
Mastergrad
i steinerpedagogikk

www.rshoyskolen.no

I have a dream

Vi er på farten igjen i Land Roveren, på vei tilbake til Rotifunk.
Vi kjører stadig forbi ruiner som
det er så mange av etter borgerkrigen. Utfordringene er store
og mange i Sierra Leone. Økt
befolkningsvekst, fattigdom,
avskoging grunnet tømmerproduksjon og kutt-og-brenn
landbruk, overfiske, dårlig
landbruksteknologi og mangel
på kunnskap og utdannelse er
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noen av de største truslene mot
miljø og matsikkerhet.
Edward tenker litt, FIOHSL er nå effektive i tre av totalt
elleve distrikter i Sierra Leone.
¨C Jeg har en drøm, sier han
og tenker litt til mens han stirrer frem på veien. Innen ti år vil
jeg at Future In Our Hands skal
ha prosjekter i alle distrikter og
kroker i hele Sierra Leone.
Edward Kargbo bringer så
absolutt mye håp til sitt eget
land. Nok mer enn han selv forstår.
Hans ord, « I have a dream..»
førte meg rett til Martin Luther
King. Atter en gang, ble jeg
påminnet om, at ja, et menneske
kan gjøre en stor forskjell. Hvis
bare nok mennesker står ved
hans side.

10. I samarbeid med World Food Programme deler FIOH ut palmeolje og andre
matprodukter som betaling til mennesker
som deltar i ulike landbruks prosjekter.
At produksjon av palmeolje er et problem
kjenner man lite til i Sierra Leone.

Fakta

11. Mohamed Yam Koroma har jobbet i
fire år for FIOH som felt agent. Han kjører
i felt og besøker de ulike prosjektene på
en av flere mopeder de har fått støtte til.
Det er kaldt synes han, og tar på seg vottene som ser mistenkelig norske ut.

• Lokalisert i Swindon, Storbritannia består i dag av 12 ulike
grupper og organisasjoner
utenfor Norge. Nettverket har
grupper i tre vestlige land,
men den største virksomheten foregår i fattige nasjoner.
• Til sammen er fioh-gruppene
ansvarlige for tusenvis av
effektive lokale hjelpeprosjekter bygd på Fivh og Utviklingsfondets prinsipper om
hjelp-til-selvhjelp. Det er en
grunnleggende forutsetning
at prosjektene ikke skal skape
langvarig hjelpeavhengighet.
• Fioh er organisert i følgende
land: Sverige, Storbritannia, USA, India, Pakistan,
Sri Lanka, Kenya, Tanzania,
Sierra Leone, Gambia, Kamerun, Malawi.
Les mer om nettverket på
www.Framtiden.no

Future in our Hands
International Network.

ÅR

som ser deg rett inn i sjelen, var
det ingen tvil om at dette var en
sterk kvinne som også har levd
et hardt liv.
Langs veien stopper Edward
Kargbo for noen kvinner som
bærer store bør på hodet. Han
spør hvor de skal og inviterer de
til å sitte på de kilometerne de
ellers måtte gått. Slik er livet til
Kargbo, å hjelpe der man kan,
virker til å ha blitt en livsstil
mer en noe annet. Han er en stor
mann med en urokkelig vilje, og
en mann med store drømmer for
landet sitt.

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.

!
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* bærekraftig læring *
global kompetanse * dype relasjoner
* kreativ pedagogikk *
* målrettet og universell utdanning *

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

Lag din
egen sunne
julesjokolade!
Det er enkelt å lage god julekonfekt med
produkter fra Økosjokolade. I vår nettbutikk
har vi komplette pakker med alt du trenger
til å lage sjokolade helt uten sukker og
unødvendige tilsetningsstoffer. Her finner du
også tips om spennende og gode oppskrifter.
La dette være starten på en sunn juletradisjon!

okosjokolade.no
– med god samvittighet
Du finner alle produktene du trenger i vår
nettbutikk eller i en helsekostbutikk nær deg.
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O hjul
med din glede

ikke som en elektrisk moped eller scooter.
Drahjelpen fra batteriet kan justeres trinnvis
fra full styrke til null. Når batteriet er koblet
ut virker el-syklen som en hvilken som helst
annen sykkel.
På grunn av batteriet er den tung og har
god rulle-effekt. Forskjellen fra en vanlig
sykkel var at jeg selv kunne bestemme når
jeg ville koble inn batteriassistanse og hvor
sterk den skulle være. På en sykkeltur fra jobben og til et foreldremøte på en barneskole
øverst i Grorudddalen ønsket jeg for eksempel ikke å ankomme dryppende svett ogt
anpusten. Denne strekningen på litt over 12
kilometer og med betydelig stigning, tilbakela jeg på ca. 35 minutter. I god sykkelform
og på en god dag visste jeg at jeg kunne klare
distansen på 50-60 minutter på en ordinær
sykkel, men da med behov for dusj og klesskift etterpå. Her kommer el-syklens klare
fordel. Du bestemmer nesten selv hvor svett
du skal bli og når du skal legge inn det tunge
treningselementet under syklingen.
Underholdningsverdi

den være et like godt og lystbetont transportmiddel til å utforske nye området i nærområdene, en aktivitet som sykkelentusiast og
sykkelbokforfatteren Øyvind Wold treffende
har refert til som «Backyard Adventures»?
Med andre ord, ville jeg få like bra trening
og ville jeg ha det like gøy?

Er det gøy å sykle el-sykkel? Svaret er opplagt ja. Undersøkelser har da også vist at
brukere av el-sykkel gjerne har en praktisk
begrunnelse for å bruke elektrisk sykkel, det
er miljøvennlig, det gir mulighet til trening,
og rekkevidden øker. Men når de blir spurt
nærmere kommer det også fram at «underholdningsverdien», gleden og tilfredstillelsen av å ta seg fram på to hjul, spiller en
viktig rolle. Å kjøre bil kan vanskelig måle
seg med gleden ved å sykle. Opplevelsen av
rulle fram på to hjul er mer ekte, mer kroppsnær og tettere på natur og landskap – enn
det å sitte innestengt i en bil eller buss. For
de fleste som ikke er veldig godt trent, kan
en vanlig sykkeltur på 30-40 kilometer være
strabasiøs. På en elektrisk sykkel vil en slik
tur oppleves mer lystbetont. Den gode drahjelpen fra batteriet, kombinert med opplevelsen av økt rekkevidde og syklens nesten
enestående fleksibilitet i forhold til rutevalg
og framkommelighet, er kanskje noe av forklaringen på hvorfor mange ofte faller pladask for el-syklen, inkludert personer med
moderat fysisk form.

Du bestemmer!

Rekkevidde så det holder

Ja, det er fullt mulig å få tilnærmet samme
grad av fysisk trening på en el-sykkel som
på en vanlig bysykkel eller hybrid. Også på
den elektriske syklen må du trå pedalene for
få hjulene til å gå rundt. Den fungerer altså

Batterikapasiteten har vært et svakt punkt
på de fleste elektrisk drevne transportmidler. «Rekkeviddeangst» er et begrep som ofte
er knyttet til kjøring av elbiler. Det er knapt
noen «rekkeviddeangst» knytte til bruk av

Foto: Istockphoto

Ny livsstil

Inspirasjon til en grønnere hverdag
og bærekraftig livsstil

Salget av el-sykler øker kraftig i mange land. Nå tror mange bransjefolk at Norge
står for tur. Vi har testet to modeller i det øvre prissjiktet.
Av Arne Storrønningen

De langdryge bakkene fra Oslos middelalderby og opp til Ekeberg går unna som en
lek. Jeg sitter uanstrengt på sykkelsetet og
gleder meg over den praktfulle fjordutsikten
og høstsola som lyser varmt over byen under
meg. Det er vanskelig ikke å bli fascinert over
de mulighetene som litt assistanse fra et batteri gir i sykkelhverdagen. Det føles som om
noen løper bak og gir konstant dyttehjelp.
Bratte stigninger og motvind utgjør plustelig
ingen nevneverdig hindring, og strekningern
jeg kan tilbakelegge i løpet av en time på sykkelsetet er betydelig lengre enn det som det er
mulig å oppnå med en manuell sykkel.
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Positive erfaringer

I halvannen uke har jeg prøvesyklet to forskjellige el-sykler med nesten bare positive
erfaringer. Jeg er ingen konkurransesyklist
eller birkebeiner, men en moderat mosjonsyklist. De siste ti årene i sommerhalvåret, har
jeg ofte har hatt glede av å bruke en ordinær
tohjuling til og fra jobben – en strekning på
samlet 25 kilometer. I tillegg har jeg hatt stor
glede av endel tursykling i marka og nærområdene rundt byen. Viktige spørsmål for meg
var derfor om bruk av el-sykkel ville gi meg
de samme mulighetene til trening og muskelbruk som min velbrukte tohjuiling? Ville

elektriske sykler. For det første er det ingen
katastrofe om du går tom for strøm. Det
er bare å bruke pedalene som på en vanlig
sykkel. Det er også enkelt å ta den med på
t-bane, buss og tog.
Det viktigste er at batterikapasiteten på
de beste av el-syklene for de aller fleste dekker dagligbehovet fullt ut. Syklen med størst
batterikapasitet oppga å kunne tilbakelegge
ca. 110 kilometer med batteriasstanse tilkoblet. Den andre av syklene hadde omkring
80 kilometers rekkevidde oppgitt fra produsent. 110 kilometers rekkekvidde er for de
fleste betydelig mer enn det som kreves for
å dekke et normalt daglig sykkelbehov. 80
kilometers makskapasitet på en ladning var
også ok. Selv etter å ha syklet til og fra jobb,
ca 25 kilometer, hadde jeg batterikapasitet
til 55 kilometer sykling. Ladetid er 4-6 timer.
Det gjør det enkelt med både lading på jobb
og nattlading hjemme.
Begge modellene av el-sykler jeg testet var
betydige tyngre enn mange vanlige sykler.
Å bære syklen opp trapper eller hindringer i
terrenget er derfor en utfordring og anbefales ikke. Til gjengjeld tilbyr mange av de elektriske syklene batteriasstanse som kan kobles
til når man triller syklen i oppoverbakke og
bratt terreng. Elektrisk skyvehjelp er helt nødvendig på så tunge sykler som dette.
For begge syklene var sykling på grus og
vanlige markaveier uproblematisk. Syklene
ble ikke testet på stier eller i terreng.

Dobbelt så mye brukt

Undersøkelser gjort av Transport Labaratory
i Storbrittania viser at elektriske sykler brukes dobbelt så mye som en manuell sykkel.
Noe som ofte brukes som et miljøargument
for elektriske sykler. I verden største marked for elektriske sykler, Kina, har imidlertid miljøgevinsten en åpenbar bakside.
Det brukes i stor grad gammeldags og billig batteriteknologi, noe som gir betydelige
avfallsproblemer. I motsetning til mange
europeiske elsykler, kan de kinesiske kjøres
uten at pedalene brukes. Ifølge spesialster på
det kinesiske elsykkelmarkedet, er dette den
vanligste måten å bruke elsykkel på i Kina,
altså som en moped. I Norge er elektriske
sykler klassifisert som ordinære sykler. Den
må trås for at batterihjelpen skal aktiviseres. Det er påkrevet med en fartsperre på
omkring 25 kilometer når batterihjelpen er
koblet til.

Fakta
El-sykler

• El-sykler er i følge EU-forskrifter definert
som: Tråsykler med elektrisk hjelpemotor
med maksimal nominell effekt på høyst
0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller
tidligere hvis syklisten slutter å trå.
• Elsykler som følger EU sine felles elsykkelkrav har fått sitt eget navn EPAC (Electric
Pedal Assisted Cycle) men det mer kjente
Pedelec brukes vel så ofte, blant annet
i Kina, som i dag har det største elsykkelmarkedet i verden. Disse elsyklene
behøvere ikke trås med pedalene og kan
kjøres som en elektrisk moped om føreren ønsker det.
• I 2011 ble det for første gang solgt over
30 millioner elsykler i verden, og en million i Europa, ifølge Electric Bikes Worldwide Report. Til tross for dystre spådømmer
har salget av elsykler tatt kraftig av de
siste få årene. Mange bransjeanalytikere
mener elsykkel kan bli en viktig transportløsning for nærtransport i store byer i
løpet av de neste 5 til 10 årene.

Testsyklene
Emotion Neo Cross
Denne sykkelen ga best sykkelopplevelse
og var mest lettsyklet av de to modellene
vi prøvesyklet. Rekkevidde ca. 80 kilometer
med batteriassistanse. Vekt 19,8 kilo inkludert batteri. Sykkelen opplevdes mer eller
mindre som en ordinær hybridsykkel, men
betydelig tyngre.
Pris: 18.900,- / Se goo.gl/0A16D for mer informasjon.

Wisper 905 Sel.
Designet som en klassisk bysykkel, leveres
med skjermer, bagasjebrett og frontlys.
Noe tyngre å sykle uten batteriassistanse
enn Emotion, den andre av testsyklene.
Meget god batterikapasitet, maks 110
kilometer på en lading. Ruller lett på grunn
av tyngden. Praktisk i bruk, passer godt for
variert bysykling.
Pris : kr 20.500,- / Se goo.gl/koTpw for mer informasjon.
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www.biosanorge.no
hele
økologisk dr ikke til. Ve
lkommFor
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VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS produserer i
økologisk
jord
Mat med mening®
dag økologisk matmjøl på utstyr hovudsakleg frå
Ein smak av Norge frå
Sogn
og
Fjordane
HerFant
kan du
du ikke
Økologisk
1930-talet, og som ein sjeldan ser i bruk i dag
Økologisk
��
www.randesund-planteskole.no
Voss
www.hapet.no
(steinkverner, valsestol, skalmaskin). Produk- Økologiske Dagligvarer AS
������������������������������
«Det bevisste kjøkken»
er
vår
matfilosofi.
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Slåss
for rettigheter
– Første gang jeg så prislappen på en genser i Europa var på Marks & Spencer i 1998.
Da gråt jeg. Jeg kunne ikke tro den høye prisen. Jeg følte meg utnyttet, forteller den
indonesiske fagforeningslederen Emelia Yanti.
Av Anne Kari Garberg

Emelia Yanti blir fortsatt sint
når hun ser prisene i norske klesbutikker. I snart 15 år har hun
jobbet for at vestlige kles- og skokjeder skal ta sin del av ansvaret
for å skape bedre arbeidsvilkår
for Indonesias tekstilarbeidere.
– Siden har jeg vært tilbake i
Europa mange ganger. Jeg går alltid innom butikkene for å sjekke
hva sko og klær koster, men jeg
gråter ikke lenger over de urettferdige prisene. Nå blir jeg blir bare
opprørt, sier hun og ler tørt.
Emelia Yanti er i Norge for å
snakke til norske organisasjoner
og fagforeninger om arbeidstakerrettigheter, arbeiderbevegelsen
og konflikt med arbeidsgiverne i
Indonesia. Engasjementet hennes er glødende sterkt, det merkes særlig når vi kommer inn på
forholdene i Indonesias tekstilindustri.
Begynte som 15-åring

Hun begynte selv å jobbe ved en
av Jakartas mange tekstilfabrikker da hun var 15 år. Etter seks
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år i bransjen, med mange tunge
arbeidstimer til luselønn og
under elendige forhold, sluttet
hun seg til arbeiderbevegelsen.
Siden har hun jobbet utrettelig
for å forbedre arbeidsforholdene
for indonesiske fabrikkarbeidere,
med et særlig sterkt engasjement
for arbeidere i Indonesias mange
kles- og skofabrikker:
– Arbeidsforholdene og levekårene for arbeidere i tekstilindustrien i Indonesia er ikke gode,
forteller Emelia. Det skjer fortsatt
mange overgrep mot arbeiderne.
Lønningene er svært lave. Bruk av
tvungen overtid som gir uforsvarlige lange arbeidsdager er ikke
uvanlig, sier hun.
Arbeiderne får ingen pauser
og få muligheter til å gå på do i
arbeidstiden, forklarer Yanti:
– Man kan begynne på jobb
klokken 7, men toalettene åpner
ikke før klokken 10. Så stenger
fabrikkledelsen toalettene igjen
fram til klokken 13 eller 14 så
arbeiderne må vente i fire timer
før de får gå på på ny.

I tillegg har kvinnene i tekstilindustrien svært dårlige permisjonsvilkår hvis de blir gravide, sier
Emelia.
– Tre måneder etter at barnet
er født må de være tilbake på
arbeidsplassen og i gang igjen i
fullt arbeid.
Invitert til Brussel

Emelia har en lang historie som
aktivist og forkjemper for arbeiderrettigheter i Indonesia. På
90-tallet var hun med å danne
organisasjonen Garment Workers
Association. I 1998 ble hun invitert av nettverket Clean Clothes
Campaign som ville at hun skulle
komme til Brussel og delta i et
internasjonalt forum om arbeiderrettigheter i tekstilsektoren.
Møtet med andre fagorganiserte
og organisasjoner styrket Emelias
engasjement:
– I Brussel møtte jeg arbeidere
fra andre land. Jeg hørte hvordan
mange andre tekstilarbeidere slet
med mange av de samme utfordringene, og jobbet mot mange

av de samme målene. Det ga
meg pågangsmot og styrke til å
kjempe videre, forteller Yanti. Og
kjempe videre har hun gjort.
Uavhengig fagforening

Etter å ha vært leder for Association of Garment and Textile
Workers i flere år, var Emelia med
å grunnlegge Coalition of Independent Workers Unions (GSBI)
som hun i dag er leder for. De
siste årene har hun også deltatt
i en rekke kampanjer for å forbedre arbeidernes vilkår, blant disse
Asia Floor Wage-alliansen, Clean
Clothes Campaign og Play Fairalliansen.
Gjennom sistnevnte bidro
hun til at det i fjor ble inngått en
historisk avtale mellom indonesiske fagforeninger og mektige
sportsgiganter som Nike, adidas
og Puma. I juni 2011 signerte de
en organisasjonsfrihetsprotokoll
som garanterer både selskapene
og fabrikkeierne at arbeiderne
kan danne fagforening og drive
kollektive lønnsforhandlinger.

01.
02.
01. Kinesisk fabrikk som produserer
for det norske forsvaret. (Foto: Matias
Nordahl Carlsen)

02. Emelia Yanti. (Foto: Sigurd Jorde)
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Angriper motehus
Motehusene H&M, Levis, GAP og Zara er målet for en internasjonal kampanje «No more Excuses», som retter søkelyset mot de
elendige lønns- og arbeidsforholdene for fattige kambodjansie
arbeidere som syr klær for de høyprofilerte internasjonale motefirmaene. Framtiden i våre hender deltar i den norske delen av kampanjen. Mer informasjon på nettstedet til Framtiden i våre hender,
www.framtiden.no hvor du også kan delta i en protestaksjon.

1 krone timen
Tekstilarbeidere i Bangladesh tjente i gjennomsnitt i overkant av 1
krone per time. (2010) Det er verdens laveste timelønn i bransjen.
Amerikanske tekstilarbeidere som ligger på toppen av statistikken tjente i gjennomsnitt fra 46 til 79 kroner per time. De fire
øvrige nederste landene på lønnsstatistikken er Sri Lanka, Pakistan,
Indonesia,og Kambodsja, (fra 2,60 til 1,35 kroner timen) KILDE:
www.globallabourrights.org

Jentejobber
Nesten 90 prosent av alle tekstilarbeidere i Kambodsja er kvinner i
alderen 18 til 25 år. Mer enn 300.00 personer jobber i de over 200
klesfabrikkene i landet, de aller fleste ligger i hovedstadsregionen.
De fleste fabrikkene er utenlandseide, hovedsakelig av kinesiske
investorer fra ulike områder av øst-Asia. (kilde: ILO, International
Labour Organization)

03.

– Protokollen var en etterlengtet seier. Organisasjonsfriheten er
den viktigste forutsetningen for
alt arbeidet vi gjør og denne avtalen styrker vår forhandlingsposisjon overfor selskapene, forklarer
Yanti.
Det er imidlertid en utfordring
å få bransjen til å praktisere protokollen, forteller hun:
– En ting er produsentene som
har undertegnet protokollen. En
annen ting er underleverandørene. Vi sliter fortsatt med å få
dem til å respektere retten til frie
og uavhengige fagforeninger, forklarer Yanti.
Håp for framtiden

Tross i at framskrittene skjer
langsomt og problemene fremdeles er mange for indonesiske
arbeidstakere har Emelia tro på
at arbeidet nytter:
– Vi har sett at arbeidet vi gjør
kan gi resultater. Organisasjonsfrihetsprotokollen som ble signert
av flere store sportstøyprodusenter i fjor er et eksempel på det. Vi
har en drøm om at vi skal få til en
lignende protokoll også for klesbransjen, sier Yanti.
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03. Thailandsk tekstilarbeider som lager
klær for Helly Hansen. De får ikke levelønn, men fabrikken har bedre arbeidsvilkår enn gjennomsnittet og arbeiderne
kan søke på utdanningsstipender for
barna sine. (Foto: Knut-Erik Helle)

Tid til undring
Tid til fordypning
Tid til vekst

Lange arbeidsdager
Antallet timer på jobb varierer fra 48 til 72 per uke i tekstilindustrien i fattige land.

Bevisst
bankvalg

Besvimer på jobb
Massebesvimelser er et kjent fenomen ved mange klesfabrikker i
flere asiatiske land, særlig Kambodsja For å følge med i det høye
produksjonstempoet må de unge kvinnene holde ekstremt høyt
fokus gjennom mange timer. Bare i 2011 besvimte over 2400 arbejdere i landet.

Miljø - kultur - fellesskap

I følge Clean Clothes Campaign er årsaken underernæring og
overanstrengelse, i 25 tilfeller ble arbeiderne fraktet til sykehus. I
følge fagforeningskilder i Kambodsja finnes det store mørketall.

Som kunde i Cultura Bank velger du å
la pengene dine være med på å skape
bærekraftige virksomheter.

For lite mat i magen
En kalorianalyse foretatt av den amerikanske frivillige organisasjonen Workers Rights Consortium konkluderer med at tekstilarbeidere ved fabrikker i Kambodsja har et daglig kalori-underskudd på
over 500 kilokalorier. Mange av arbeiderne klager på at den maten
de har råd til å kjøpe ikke er tilstrekkelig nærende eller nok til å bli
mett av.

Vi lærer ikke for skolen ,
men for livet

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

Levelønn
Framtiden i våre hender lanserte for få år siden begrepet levelønn
i Norge. Bakgrunnen var at den lovpålagte minstelønnen i mange
fattige land har vist seg å være helt utilstrekkelig for å oppfylle en
husholdnings grunnleggende behov . Levelønn skal sikre dette og
er definert som : « En lønn som dekker de grunnleggende behovene har som mat, rent vann,husrom,klær, utdanning for barna,
grunnleggende helsetjenester og litt til sparing og uforutsette
utgifter.

www.steinerskolen.no

Tlf.: +47 22 99 51 99

cultura.no
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Oljefondet
i hjertet
av Afrika
Nasjonalparken Virunga i Den
demokratiske republikken Kongo er
kjent for å ha flere arter enn noe annet
vernet område i Afrika. I lavlandet
finnes både skogelefanter og gorillaer.
Skognomadefolket Mbuti lever også i
den rike skogen. Her i hjertet av
Afrikas naturmangfold skal den
engelske oljemyggen SOCO lete etter
olje. Det norske oljefondet eier to
prosent av selskapet.

01.

02.

01. Ung fjellgorilla i Virunga.

Verdensarvområdet Virunga sliter med krypskyting, og siden 1994 har 140 skogvoktere blitt
drept i kampen for å beskytte livsmangfoldet i
parken. Militære militser fra Kongo og nabolandet
Rawanda har også brukt Virunga som base, noe
som har ført til militære kamper med regjeringsstyrker i nasjonalparken. Nå skal flere oljeselskaper lete etter olje i Virunga. Myndighetene har delt
opp nesten 85 prosent av den 7800 kvadratkilometer store nasjonalparken i oljeblokker, til tross
for at oljeutvinning i Virunga er i strid med landets grunnlov. Oljemyggen SOCO har fått tildelt
blokk fem med blant annet den gigantiske innsjøen
«Lake Edward», som er kjent for sin store bestand
av flodhester og unike fugleliv. 30.000 mennesker
avhenger nasjonalparken og av det rike fisket i
innsjøen som SOCO ønsker å utvinne olje fra. For
lokalbefolkningen er verdiene av fisket og turismen
i Virunga langt høyere enn inntektene en framtidig oljeutvinning vil bidra med, ifølge naturvernorganisasjonen WWF. Oljeblokken til SOCO og
Oljefondet er også beskyttet av den internasjonale
RAMSAR-konvensjonen som skal hindre ødeleggelser av viktige våtmarksområder verden over.
Norge var ett av de første landene som ratifiserte
konvensjonen i 1974. Våtmarksområder binder
også en femtedel av verdens karbon, noe som gjør
dem viktige i arbeidet med å begrense klimaendringene.
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(Foto: GSZ / Flicker)

02. De frodige fjellområdene i Virunga
er hjem for fjellgorillaen og mange unike
arter. (Foto: Flöschen / Flickr)
03. Lake Edward er kjent for de mange
flodhestene og viktige fiskeressurser.
Innsjøen ligger i oljeblokken oljemyggen
SOCO skal lete etter olje i. Miljøvernere
frykter konsekvensene oljeutvinning kan
få for artsmangfoldet og leveområdene
deres. (Foto: Terese Hart / Flickr)
04. Skognomadene Mbutio lever av
det Virunga har å gi. (Foto: Terese Hart /

Flickr)

03.

04.
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05. En skogvokterleir i Virunga.
Krypskyting er en stor utfordring i parken.
(Foto: Cai Tjeenk Willink / Wiki media)

06. Lavasjøen Nyiragongo er en av
turistmagnetene i Virunga. (Foto: Cai

Tjeenk Willink / Wiki media)

07.I Virunga lever gorillaene både i
fjellene og i lavlandet. (Foto: Cai Tjeenk

Willink / Wiki media)

08. Nasjonalparken Virunga er 7800
kvadratkilometer stor og strekker seg
fra lavlandet med flere store innsjøer til
skogkledde fjell. Det gir et unikt dyre og
planteliv. (Foto: Flöschen / Flickr)

05.

06.

07.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Maleri: «Kornåker med kråker»
av Vincent Van Gogh, juni 1890.

Kråkeblikk

Svarte øyne iakttar meg der
jeg målbevisst trasker gjennom
den omfangsrike Vondelpark i
Amsterdam. Jeg skal på museum
for å se noe jeg til nå bare har sett
i bøker. Joggere og syklister farer
forbi. Gjennom luen jeg har trukket nedover ørene, hører jeg løvblåsere. I morges meldte Yr.no om
9 meter per sekund fra sørvest.
Over meg leker kråker i vinden.
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Tro meg, uten kråker ville ikke livet
være det samme.
Jeg blir fort trøtt på et kunstmuseum. Sånn også med Van
Gogh-museet. Derfor velger jeg
meg gjerne ut et enkelt verk på
forhånd, et verk jeg bruker det
meste av tiden på. I dag har jeg
valgt maleriet «Kornåker med
kråker» fra 1890. Hvorfor akku-

rat det? Jeg har nettopp lest
boken «Crow Planet» av ornitologen Lyanda Lynn Haupt og fått
øynene opp for kråker. Før la jeg
knapt merke til dem, nå ser jeg
dem vraltende overalt. I tillegg
rører van Goghs farger meg, særlig den gule. Den han kalte svovelgul.
Selv på en hverdag seint i oktober er det fullt i museet. Jeg står

inni en gruppe japanere foran
kråkebildet. Hva ser vi? Vi ser en
blåsvart himmel og en modengul
kornåker. Inn i åkeren bukter en
vei seg. Over åkeren flyr en tallrik
kråkeflokk.
Van Gogh skjøt seg selv i en
kornåker i 1890, 37 år gammel.
Noen har ment at «Kornåker med
kråker» var hans siste maleri, og
at det kan tolkes som et avskjeds-

“

Kråker gjenkjenner menneskeansikter.
Er du ubehagelig mot en av dem, vil den
merke seg ansiktet ditt og sky deg.

brev lik det mange som tar sitt
eget liv etterlater seg. Kråkene
skal symbolisere dødskreftene.
Men Van Gogh-museet selv, mener
denne tolkningen bare er en gjetning.
Etterpå: Gjennom vinduet i
museets kafé, ser jeg en guttunge
løpe etter en kråke og skremme
den opp. Kråka lander igjen noen
meter lenger framme. Gutten gir

seg ikke, kråka letter og lander, letter og lander, letter og lander. Blir
den irritert på gutten?
Kråker gjenkjenner menneskeansikter. Er du ubehagelig mot en
av dem, vil den merke seg ansiktet
ditt og sky deg, mobbe deg muntlig eller kanskje stupbombe deg – i
årevis. Ikke bare det: Også andre
kråker i samme flokk vil mislike
deg. De lærer av hverandre.

Uten kråker ville det være et tomrom
i vinden, en skygge av savn bak
øynene dine.
Kråkefugler er i stand til å planlegge, lage redskaper – og som
nevnt huske ansikter. De har også
en forståelse for tid. Tester tyder
på at de er like smarte som aper.
Kråkene lever lenge, og i kompliserte sosiale grupper. Derfor har

de bruk for gode mentale evner
for å klare seg.
Senere: Sushi-middag på en
bar. Jeg tenker mens jeg gomler
ris og rå fisk: Japan har eksportert
mye bra, ikke bare sushi og haikudikt, men også fargetresnitt.
Van Gogh beundret tresnittene.
Han mente de japanske kunstnerne levde i naturen som om de
selv var blomster.
Luftens rotter? Er det ikke like
greit å ha et godlynt forhold til
dem? Kråka er flink til å tilpasse
seg våre liv. Den er den mest vanlige asfalt-tråkkeren ved siden
av duer og mennesker, leser jeg
i «Crow Planet». (I Amsterdam
må vi føye til syklister. «Se opp,
se opp!», roper stadig kvinnen jeg
går sammen med. Hun er redd jeg
skal bli nedkjørt av en tohjuling).
Kråkegift, kråkefeller og
skuddpremier – kråka er fredløs i
de fleste land, og derfor sky. Men
alle forsøk på å utrydde den har
vært forgjeves. Kanskje menn
med hagle har hatt feil klær på?
«Norges Fugle» (1921) gir jegerne
råd: Aller best lykkes jakten «om
man tager paa sig et skjørt, da
kraaken har lært at betragte
kvinderne som mindre farlige». I
Norge er det nå omkring en kråke
for hvert fjerde menneske. Så vær
obs, du har alltid et svart, blankt
kråkeblikk på deg.
Alt av liv behøves hos Livet.
Og kråka vet ikke at den heter kråke.
Diktstrofene er fra Hans Børlis: «Kråker»
FOLKEVETT nr. 5 • 2012
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Landsmøte 2012

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.

– Begrens det tunge alvoret
Bare 1200 av over 20.000 medlemmer i Framtiden i våre hender er under 26 år. Å
tiltrekke seg unge medlemmer er en stor oppgave for organisasjonen de neste årene.

Klimakrav til samferdselsministeren

Bli aktiv på nett

Framtiden i våre hender har sammen med andre miljøorganisasjoner
møtt Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren. – Vi forventer at regjeringen leverer tiltak som faktisk reduserer
utslippene når Nasjonal transportplan legges fram til våren, sier leder
Arild Hermstad i Framtiden i våre hender. Han mener at det er viktig
at jernbane prioriteres foran motorveier og flyplassutvidelser for å
oppnå en klimagevinst.

Følg oss på:

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.

www.framtiden.no/facebook
www.twitter.com/fivh
www.youtube.com/framtidenivh

Verv deg til en flott premie

Av Arne Storrønningen

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

Start et lokallag

FIVH mener tog må prioriteres, slik Frankrike og Sveits har gjort med sin lyntoglinje
mellom Paris og Zurich. (Foto: Alain D. Boillat / TGV Lyria / SBB)

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

Landsmøtedelegatene samlet i Trondheim 19. – 20. oktober 2012. (Foto: Nini Hæggernes)

– Å lykkes i kampen for å få
nye medlemmer vil være av stor
betydning for Framtiden i våre
hender de neste årene. Mer enn
halvparten av inntektene til
neste år skal komme fra medlemmer, understreket leder Arild
Hermstad i et innlegg på FIVHs
landsmøte i Trondheim 19. til
20. oktober.
– Å ha en stor del av inntektene fra egne kilder gir armslag
og frihet for organisasjonen og
er derfor viktig. Framtiden i våre
hender har i 2013 fått en forsiktig men hyggelig økning i offentlige tilskudd. Allikevel er det
uheldig å gjøre seg for avhengig
av offentlige midler, mente Fivhlederen. Det politiske landskapet
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kan skifte og vi vet at ulike regjeringer har ulikt syn på graden av
støtte til miljøorganisasjonene.
Størst mulig grad av økonomisk
selvstendighet er derfor viktig.
Ikke bare trenger organisasjonen nye medlemmer, den
trenger også flere unge medlemmer. Gjennomsnittsalderen på
medlemmene er fortsatt høy.
Vi må arbeide systematisk for
å komme i bedre kontakt med
også de unge målgruppene i
miljø-Norge, sa Hermstad.
Ingrid Aas Borge, leder for
Changemaker, var invitert som
foredragsholder for å fortelle om
kampanjearbeid og arbeidsmetoder for å nå unge målgrupper.
– Begrens det tunge alvoret,

vær morsom også, gjerne tull og
tøys litt, var kampanjerådet fra
Borge.
Behovet for økt samarbeid i
miljøbevegelsen var også et av
temaene som ble understreket
av flere av delegatene.
Det har fra 2011 foregått
uformelle sonderinger om både
et økt samarbeid og på sikt en
mulig sammenslåing av Fivh og
Grønn Hverdag.
Arild Hermstad pekte i et innlegg på at sammenslåing av de to
organisasjonene på sikt fortsatt
kunne være aktuelt.
Hovedstyremedlem Thomas
Bjørkan mente at de norske
miljøorganisasjonene i dag var
for lite samarbeids-orientert.

FIVH bør søke et dypere samarbeid med aktører som jobber
mot samme mål, blant annet en
mulig samordning med Grønn
Hverdag, sa han.
En uttalelse fra Thomas
Bjørkan om dette ble vedtatt
med stort flertall av landsmøtet. I uttalelsen heter det blant
annet at: «Framtiden i våre hender ønsker at miljøbevegelsen
i størst mulig grad står samlet,
og landsmøtet oppfordrer styret
til å arbeide for økt samarbeid
med andre aktører... Framtiden
i våre hender har allerede et godt
samarbeid med Grønn Hverdag,
og styret bes se spesielt på hvilke
muligheter vi har for ytterligere
samordning med dem

1

14.10.09

– Alle byer må gjøre som Trondheim

Møt likesinnede

– Mer penger og krav om resultater er oppskriften på klimakutt i
byene. Gjennom Miljøpakken har Trondheim vist at det er mulig
å oppnå utslippskutt i bytransporten. Andre norske byer må følge
samme eksempel, slår Framtiden i våre hender fast i en uttalelse fra
organisasjonens landsmøte som nylig ble holdt i nettopp Trondheim.

Gaver til Framtiden
i våre hender

09.53

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

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

Staten må stille krav om resultater, og byene må våge å bruke virkemidler som fungerer,
slik som veiprising og færre parkeringsplasser i sentrum, mener Framtiden i våre hender.
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Ytring innenfra
Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Papir og/eller nett – hva syns du?
Du som leser dette sverger kanskje til papirmedier? Eller kanskje er du som meg? Du liker papir, men har
fått øynene opp for elektroniske medier. Kanskje kjenner du noen som neppe vil lese denne teksten fordi de
knapt blar i papirmagasiner.

Til neste år skal papirutgaven av Folkevett komme ut fire ganger,
mot fem i år. Slik vil vi spare både portokostnader og papir. Bladet
skal fortsatt holde en høy kvalitet. Vi skal samtidig styrke oss ytterligere på elektroniske medier. Vi gjør allerede mye. På facebook er
det 7500 personer som liker oss. Vi sender ut et nyhetsbrev cirka en
gang i måneden til over 2000 mottakere, og vi har et eget nyhetsbrev
for de som følger vår overvåkning av norsk næringsliv. Framtiden i
våre hender er dessuten på twitter, både organisasjonen (@fivh) og
flere ansatte twitrer. Vi legger ut videoer på youtube. Vi sender ut
oppskrifter på kjøttfrie middagsalternativer på SMS hver mandag.
Vil du ha en ny oppskrift hver kjøttfri mandag, kan du sende en sms
til 2015, skriv TOMAT.
Vi ønsker å nå ut til flere målgrupper. Forbrukerstoff slår spesielt
godt an på nettet, vår artikkel om hvorfor vi bør si nei til scampi,
er nå lastet ned av nær 30.000 lesere. Vår nettkampanje mot mer
gift i maten skapte mye engasjement. Den 1. november overrakte
vi over 13.000 underskrifter til helseminister Jonas Gahr Støre. Vi
ba ham om å sørge for at norske forbrukere skjermes fra stadig mer
gift i maten vi spiser.

Ved siden av papirutgaven vil Folkevett fortsatt komme i en pdfutgave. Ønsker du å motta Folkevett kun i elektronisk versjon, kan
du sende en mail til post@framtiden.no og be om dette. Vi vurderer
også å lage en nettbrettversjon av magasinet eller av egne fotoserier,
av våre journalisters reiser, eller av andre saker som bør leses i ro
og mak. I tillegg vil mange av Folkevett- artiklene være tilgjengelige på www.framtiden.no. Noen av disse leses av svært mange på
nettsidene, for eksempel var Folkevett-artikkelen «Ti veier til grønn
lykke» den mest leste artikkelen på nettsidene våre i sommer.
Fra en sped start på nett på 1990-tallet, har vi i dag en omfattende
satsing på nettet. Du finner alle gamle rapporter og faktaark, men
også dagsferske artikler og dyptpløyende temaoversikter. Fordelen
med nettet, og særlig facebooksidene, er at folk gir mye mer respons,
de er uenige, de kommer med nye fakta, de utfordrer oss – og de
lærer oss.
Jeg oppfordrer deg til å ta en titt på våre digitale medier. Jeg vil også
gjerne vite hva du syns om vår kommunikasjon overfor deg som
medlem og støttespiller – både på papir og nett. Send meg gjerne
en e-post: arild@framtiden.no

Folkevett 5:2012
Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (fivh) som
arbeider for miljøansvar, rettferdig fordeling og
livskvalitet. Bladet er uavhengig av partipolitiske og religiøse
interesser. Det kommer ut med fem nummer i året.
Ansvarlig redaktør:
Arne Storrønningen
arne@folkevett.no

Grafisk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@folkevett.no

Folkevett/FIVH
Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50 fax: 22 03 31 51
e-post: redaksjonen@folkevett.no
www.folkevett.no
Annonser: Grønn Markedskontakt:
tlf 55 10 10 97/ 98 61 31 01
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De blideste
hønene legger
økologiske
egg!
Prior Økologiske egg legges av høner som har
tilgang på frisk luft når de måtte ønske det.
Og så spiser de naturligvis bare økologisk fôr.
Det er slikt det blir sunne og gode høner av –
og ekstra gode, økologiske egg.

Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo

foto :arne storrønnigen
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At vi må ta vare på naturen når vi driver
gård, er ganske logisk. Økologisk, faktisk.
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D
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Krossvoll er en av TINEs 350 økologiske melkegårder i Norge. For Aslaug og Lars Kristian er det en selvfølge at melken

D
en
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h
O

produseres økologisk. Kuene får mye plass, mye luft, mye lys og de får bevege seg fritt omkring. Og de spiser
bare fôr som er økologisk dyrket. – Det krever litt mer av oss, men gir enda mer tilbake, sier Aslaug. Kjærlighet og

De m

kompetanse knyttet til dyrehold, gårdsdrift og behandling av melk, sikrer deg økologisk melk av høyeste kvalitet.
Du kan lese mer om økologisk landbruk og melkeproduksjon på tine.no/økologisk

(Utdr

