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Mat-revolusjonen
Kortreist mat med en lokal historie og tilknytning, gjerne økologisk produsert, har gradvis utviklet seg til en ny og tydelig matog restaurant-trend i mange land, blant annet Norge. Den skal
være fri for kunstige tilsetningsstoffer, den skal være «ekte, ærlig
og usnobbete».
Fortsatt er det de store kjedene og den industriproduserte
maten som dominerer. Men mat fra lokale produsenter med kort
vei fra jord til bord har festet seg som et nytt og spennende alternativ. Ifølge analysebyrået AC Nielsen, Norge, finnes det i dag et sted
mellom 1500 og 1700 lokale matprodusenter her i landet. I 2012
utgjorde omsetningen av lokalt produsert mat i Norge omkring 3
milliarder kroner, en vekts på mer enn tjue prosent i løpet av to år.
I flere rapporter som forsøker å ta pulsen på de store forbrukertrendene utpekes lokalprodusert mat som et fenomen som vil
prege restauranter og private kjøkken de neste årene. Ikke bare det,
trenden inngår som endel av en betydelig større og tyngre megatrend, ifølge ekspertene. Interessen for det lokale, det opprinnelige,
for enkelhet og sjølberging vil være et dominerende trekk i forbruk
og livsstil i årene framover.
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Interessen for det lokale, det
opprinnelige, for enkelhet og
sjølberging vil være et
dominerende trekk i forbruk og
livsstil i årene framover.

Den nederlandske trendanalytikeren Lidewij Edenkoort som
regnes av mange som en av verdens mest treffsikre trendspottere,
hevdet blant annet i et intervju i NRK-programmet «Nasjonalgalleriet» i februar i år at vi beveger oss i retning mot det langsomme,
mot håndverk og lokal tradisjon –og fra individualitet og egodyrking til samarbeid og fellesskap.
På årets Grüne Woche i Berlin, verdens største mat- og landbruksmesse, var også innslaget av lokal og regional mat overveldende.
Kjøkkensjef Petter Sekne i Fursetgruppen, en norsk restaurantgruppe med 12 ulike spisesteder i Oslo under sin paraply, mener
problemet nå er at forbrukerne mangler tilgang til de norske matspesialitetene og at logistikken rundt distribusjon, markedsføring
og salg er for svak.
Det har han rett i. Det neste steget må være å legge tilrette for
at mangfoldet av lokalprodusert mat både øker i omfang og blir
umiddelbart tilgjengelig for det store publikum. Det er både eksotisk og unødvendig at forbrukerne skal opptre i rollen som detektiver for å finne fram til de mange gode matproduktene som tilvirkes
på gårdsbruk og i lokalsamfunn.
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Perspektiv

Ninis lille grønne

Tips
Av Nini Hæggernes
Råd og tips for en grønnere hverdag.
Nini@mojomagasin.no

Av Gunn Hild Lem
skribent og forfatter
Gunnlem@gmail.com

Aftenposten publiserte i vinter en
artikkelserie om norsk bistand
som ble holdt tilbake da den først
ble skrevet i 1981. Resultatene
av bistanden var for nedslående.
Dels var det ikke god tone å kritisere godhet, heller ikke mislykket sådan, dels var man redd
resultatet av en slik publisering
ville bli at folk ble kyniske. Det
siste argumentet har dels gått i
oppfyllelse. At bistand ikke nytter, har blitt gjentatt til det kjedsommelige – særlig av FrP, men
ikke bare – vi kan derfor like
gjerne bruke pengene på oss selv.
Tonen har også endret seg når
det gjelder miljøvern. Fra Erik
Dammanns og Steinar Lems
visjoner om en mer solidarisk
verden der vi forbruker mindre
for at andre skal kunne forbruke
mer innenfor jordas tålegrense,
en visjon hvor hver enkelt kan
delta, er miljøvern i stor grad
blitt et spørsmål om teknologiske løsninger innenfor en
forståelsesramme av at fortsatt
vekst er en bærebjelke i økonomien og dermed i verden.
Klima er komplisert. Internasjonale avtaler er kompliserte.

“
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Teknisk spagetti
Vi har aldri før hatt flere
tekniske dippedutter enn vi
har nå. Med det følger et
hav av ledninger som lett
blir uoversiktlig. Med tomme toalettruller får du lett
orden og oversikt. Fold en
ledning inn i hver og skriv
på rullen hva det er. Rullene
kan settes på høykant i en
skoeske for god oversikt.

De innfløkte mekanismene i
verdensmarkedet med utbud av
olje og gass av forskjellige kvaliteter, kull og grønne alternativer
som bare ekspertene kan forstå,
utdefinerer mange som prøver
seg i debatter. Den som mener
at Norge har et moralsk ansvar

Store bistandsprosjekter har feilet,
vaksiner, rent vann og skolegang har
aldri slått feil.
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Grønnsaker er planter. Behandles de som det og blir
satt i vann vil de ikke bare
holde seg lengre, men også
vokse og gi deg mer mat.
Sett salathoder, purreløk
og andre vekster i krukker
et lyst og ikke alt for varmt
sted. Men ikke alle grønnsaker er egnet til å settes i
vann, så prøv deg frem.

for å la olje ligge på havets bunn
og bruke oljepenger på grønn
energi, stemples raskt som
moralist. Realister og forskere
med sans for tall har tatt over
for meningsbærere og hverdagsmennesker som ønsker en bedre
verden.
I det bildet er innsatsen til
hver og en av oss nærmest blitt
overflødig. Den eneste oppgaven
som gjenstår ser ut til å være å
sortere søppel, men det verserer
rykter om at heller ikke det spiller så stor rolle.
Framtiden tilhører et stort vi
og våre barn, vi må ikke finne oss
i en plass på sidelinjen.

Alt kan ikke oversettes til
økonomi og politikk, og jeg
nekter å la politikere få definere
forskjellen på moralsk ansvar
og moralisme. Ekspertisen kan
kanskje finne de mest effektive
løsningene på store problemer
som fattigdom, klima og naturvern, men viljen må komme fra
oss. Solidariteten med verdens
fattige må ikke forsvinne selv
om noen store bistandsprosjekter har feilet – vaksiner, rent
vann og skolegang har aldri
slått feil. Kjærlighet til naturen
og respekt for klimabalansen
kalles moralsk ryggrad, ikke
moralisme.
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Enkel Sølvpuss
Legg et ark med aluminiumsfolie i vasken. Ha i
noen få spisekjeer med
salt og fyll med passelig
mengde varmt vann så det
dekker det som skal pusses.
Rør godt så det løser seg
opp og legg i sølvet. La det
ligge i omtrent 5 minutter,
skyll godt og tørk av. Aluminiumsfolien kan gjenbrukes neste gang

Foto: Sxc

Er framtiden fortsatt i våre hender, eller har alt av betydning blitt profesjonalisert,
teknifisert og komplisert, mens folk flest er overlatt til å sortere søppel?

La grønnsakene leve

Velvære for trøtte vinterføtter
Å unne seg selv, eller sin kjære, litt
velvære i hverdagen er viktig både
for kropp og sjel. Med tanke på
at våre føtter bærer oss hver dag
hele livet, så fortjener de litt oppmerksomhet. Tapp varmt vann i

en balje, ha i litt havsalt og eventuelt noen dråper med økologisk
matolje, det gjør huden myk.
Noen skalker, skrell eller dråper
med sitron eller appelsin både
renser og dufter godt. Roseblader

og andre blomster i vannet, gjerne
visne, gir også godlukt. Avslutt
badet med å frottere føttene
godt. Gni eventuelt noen dråper
matolje i hendene og avslutt med
massering av føttene.

Klargjøring av hagen til vårens ankomst
Grillrens: Smør brente områder inn med litt
matolje, så løsner det lettere. La det sitte noen
timer og puss så grillen med en pasta laget av
natron og vann. Skyll godt og puss med litt matolje. Grillen blir som ny.
Nye bed i hagen: Dyrk din egen økologiske og
kortreiste mat. Man klargjør lett nye bed uten
å måtte fjerne gress og ugress. Legg et godt
lag med aviser eller papp der du vil ha bedet,
eksempelvis under en ramme av tre for opphøyet
bed. Dekk over med jord, og bedet er klart til å
beplantes.
Kompostbinge: Man bygger enkelt en kom-

Foto: Creative Commons

Vi som kan forandre verden
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postbinge med resirkulerte materialer som paller, steiner eller grener. Lag to-tre årsbåser for
vekselbruk, i et lunt og skyggefullt sted i hagen.
Så har du snart din egen næringsrike hagejord.
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Profilen Jostein Gaarder

Kjære tipp-tipp olderbarn
Han er blant de mest leste norske forfattere gjennom alle tider. Nå utgir
Jostein Gaarder sin første klimaroman. Ikke av plikt, men, kjærlighet, til
livsmangfoldet, tipp-tipp-oldebarna og menneskene som bor på planeten.
Tekst Arne Storrønningen Foto Jon Skille Amundsen

“

Tanken om at mennesket som art kan
sammenlignes med en skadelig mikrobe
som Gaia kommer til å kvitte seg med,
er jeg ikke med på.
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Jeg sitter sammen med Jostein
Gaarder, fotograf Jon Skille
Amundsen og fotoassistent
Emily Rojas på en kinesisk
restaurant i Stortingsgata i
sentrum av Oslo. Den miljøengasjerte forfatteren er snart
bokaktuell igjen og skal intervjues og fotograferes.
Det er en bitende kald januardag. Folk som haster av sted
langs fortauet på utsiden av vinduet har pakket seg inn i varme
vinterklær. En barhodet mann
med frosne ører og damp ut av
munnen krysser målbevisst gata
i retning Spikersuppa. En ung
jente i Canada Goose dunjakke
og med en trendy, fargesterk
90-talls retrolue, sjekker klokka
på mobiltelefonen og ser ut til å
vente på noen. Lyden av trikken
som skrangler forbi trenger nesten ikke inn gjennom det lydisolerte glasset som skiller oss fra
byrommet utenfor.
Mer hverdagslig, mer tilsynelatende udramatisk og mer
langsom, kan den norske hovedstaden knapt bli. En vanlig dag i
Norge? Kanskje. Men det er ikke
en vanlig tid eller epoke, verken
i Norge eller på kloden. Vi lever
i en brytningstid, mye står på

spill. Århundret som nettopp
har begynt kan bli en test på vår
evne til å overleve, tror Gaarder.
Vi trenger et kopernikansk skifte
i vår måte å forstå oss selv i forhold til naturen på, tror forfatteren. Vår tids vekstforståelse hvor
vi i praksis innretter oss som om
vi har mer enn en planet å leve på
og høste ressurser fra, er like naiv
som middelalder-forestillingen
om jorden som universets midtpunkt.
– Tanken om at mennesket
som art kan sammenlignes med
en skadelig mikrobe som Gaia
kommer til å gjøre kål på, er jeg
ikke med på, mener Gaarder.
Vi skal ikke bare redde planeten, men også menneskeheten.
Utfordringen blir hvordan vi
skal verne vår egen sivilisasjon.
– Tenk om den formen for
liv og bevissthet som menneskene representerer, bare finnes
på denne planeten, og ikke noe
annet sted i hele universet. Det
er en tanke vi ikke kan utelukke.
Da har vi et kosmisk ansvar,
ikke bare et globalt ansvar for
å ta vare på vår egen menneskelige sivilisasjon og vårt eget livsgrunnlag.
– Hadde jeg skrevet Sofies ver-

den i dag, ville den handlet mer
om klima og miljø, sier Jostein
Gaarder, når han skal begrunne
hvorfor han har skrevet en klimaroman. På flere måter er Anna
et litterært appendiks til Sofies
verden. I forhold til klimatrusselen representerte 80 og 90-tallet
nesten en helt annen tid, mener
han. I dag vet vi mye mer.
Flere av Jostein Gaarders
bøker har blitt internasjonale
bestselgere, med Sofies verden
som den overveldende mest vellykkede. Den er oversatt til nesten 60 språk og har solgt i mer
enn 40 millioner eksemplarer.
Den er filmatisert, blitt musikal, brettspill og spill for pc. I
løpet av de første ti årene tjente
Jostein Gaarder rundt 150 millioner kroner på den eventyrlige suksesshistorien. Tror han
at den boksuksessen kan skje
igjen? Nei, mener Gaarder og rister oppriktig på hodet. Slikt skjer
bare en gang, slikt k a n bare skje
en gang, mener han. Men tidlig
på 90-tallet trodde heller ikke
folkehøyskolelæreren Jostein
Gaarder at boka om filosofiens
historie han ønsket å skrive, fire
år senere skulle bli verdens mest
solgte bok det året. Til sin kone,

Navn: Jostein Gaarder.
Født: 8. august 1952
Sivilstand: Gift med teaterlærer Siri Dannevig.
Profesjon: Forfatter med
global suksess. I følge Store
Norske Leksikon den mest
leste og suksessrike norske
forfatter gjennom alle tider.
Hans mest utbredte bok,
Sofies verden, er oversatt til
rundt 60 språk i et opplag på
40 millioner eksemplarer.
Aktuell: Utgir i disse dager
”Anna – en fabel om klodens
klima og miljø”.

k
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Profilen Jostein Gaarder

Profilen Jostein Gaarder

Utdrag fra Anna
Siri Dannevig, fortalte han at
bokprosjektet han planla å ta
fatt på, neppe ville bli noe de ville
komme til å tjene penger på. – Så
skriv den fort, var rådet hun ga.
Fra sitt kontor i garasjen i Bergen
ble Sofies verden skrevet på rundt
3 måneder.
Så må han leve med forventningspresset som nesten
uunngåelig følger av å være en
internasjonal suksessforfatter
med utgivere og millioner av
lesere på fire kontinenter. På et
eller annet tidspunkt kommer
den kanskje, boka som vil bidra
til å skape et historisk gjennombrudd i klimakampen, slik som
”Onkel Toms Hytte” i kampen
mot det amerikanske slaveriet
og Rachel Carsons ”Den tause
våren” som et viktig grunnlag
for den moderne, politiske miljøbevegelsen. Jostein Gaarder må
finne seg i at bøkene hans alltid
leses og vurderes i lys av hans
gigantiske suksess som formidler av store og grensesprengende
eksistensielle spørsmål.
Anna er boka om en 16 år
gammel jente som bor i et fiktivt
lokalsamfunn, i et mytisk norsk
landskap i nærheten av Hardangervidda. Den norske ungjenta
har en uvanlig egenskap. Drømmene som kommer til henne om
nettene er noe mer enn luftige
fantasier. De er kanskje budskap
fra en annen virkelighet, eller en
annen tid. I drømmene er hun
sitt eget oldebarn, Nova. Året er
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2082 og kloden er fattig på arter
og ribbet for naturmangfold.
Klimakrisen har gjort den til en
annerledes planet.
– Du er ikke alene om å skrive
bøker som inneholder en type
kommunikasjon mellom oss
selv i vår samtid og generasjo-

“

om Anna, sekstenåringen som i
sine merkelige drømmer også er
sitt eget oldebarn, Nova, kan vi i
glimt fornemme nesten et hat til
oldemorens generasjon som satte
klodens mangfold av liv og arter
over styr.
– James Hansen, amerikansk

Hadde jeg skrevet
Sofies verden i dag,
ville den handlet mer
om klima og miljø.

nene som ligger et stykke foran,
de som uvegerlig vil høste fruktene av våre feilgrep og mangel
på ansvar. Har vi i klimakrisens
tid en ubevisst trang til å kommunisere med framtidige generasjoner? spør jeg Gaarder.
– Det kan nesten virke slik.
Gaarder tror mange har en
underliggende forståelse av at
vår tids utnyttelse av planeten
vil ramme de som kommer etter
oss. Vi er den store partygenerasjonen som forsyner oss grådig
og hemningsløst av ressursene
jordkloden byr på. Det blir
neppe så morsomt for de som
kommer etter oss. I fortellingen

forsker og vinner av Sofieprisen, har for eksempel kalt en
av bøkene sine ”The Storms of
my Grandchildren”. Han har
gjort det klart i mange foredrag
og intervjuer, at det nettopp er
denne opplevelsen av ansvar for
sine egne etterkommere og alle
andre som vil leve her om noen
generasjoner – som utgjør en
sterk motivasjon for engasjementet hans.
– Jeg opplever det på samme
måte, sier Jostein Gaarder. Jeg
ønsker å være en ansvarlig forfar
til etterkommerne mine, en som
hadde vilje og evne til å slåss for
at de som kommer etter oss skal

få en verden å leve i minst like rik
som den jeg selv har arvet.
– Hva kan gjøres?
– Vi er i utgangspunktet konstruert for å beskytte vårt eget
avkom og våre egne gener. Der
har vi en enestående, naturgitt
egenskap. Bare tenk på følelsene
for barna våre, og for barnebarna. Alt som er nært oss i tid
og som kan knyttes direkte til
oss selv har vi en sterk vilje til å
ta vare på. Det er vanskeligere
med de som vil bli født en gang
langt inn i framtiden. Hva med
våre tipp-tipp-oldebarn, de som
vil bære våre egne gener 5 eller
8 generasjoner fram i tid. De
vil også være bærere av vårt eget
arvemateriale, kanskje bevege seg
med tipp-tipp oldefars ganglag,
ha tipp-tipp-tipp-oldemors særegne smil om leppene, slite med
de samme fobiene og ha samme
glede av å vandre i et flott høstlandskap. Kloden tilhører dem
også.
– Generasjonene som kommer
her om 150 eller 200 år har vi
ikke den samme naturlige trangen til å ta hensyn til. Det er noe
vi må lære oss, trene oss opp til.
Det er mulig, og det lar seg gjøre.
– Jeg håper at Anna kan hjelpe
oss til å ta klimakampen et skritt
videre, sier Jostein Gaarder. Til
en solidaritet og et medansvar
for alt liv som ennå ikke er født,
mener forfatteren.

De er venninner. Visst er det mulig å være venninne med sin
egen oldemor. Oldemor har vært seksten år en gang, hun
også. Hvem er ikke seksten år?
Men hva kan de finne på? Hun ser på de blodrøde veggene, og opp på Olla i blå kimono:
– Kanskje vi kan rope tilbake i tid og be dem som levde
her før oss om å ta litt hensyn til sine etterkommere? Vi må
bare sørge for at vi roper så høyt at de kan høre oss.
Den gamle rister på hodet:
– Det er selvfølgelig umulig. Men jeg tror jeg vet en
annen råd.
– Så si det, da. Mener du noe overnaturlig?
– Vet ikke, barnet mitt. Kanskje er det helt naturlig.
Nova smiler fra kinn til kinn.
– Jeg tror jeg skjønner, utbryter hun. – Du skal prøve å
oppnå en slags kontakt med dem som levde på Jorden før
oss sånn at du kan advare dem. Du kan «overføre» hvordan
fremtiden vil bli hvis menneskeheten ikke slutter å drive
rovdrift på naturen. Si det da, Olla. Skal du det?
Den gamle nikker hemmelighetsfullt.
Men så får Nova tenkt seg om. Hun reiser seg opp fra
sengekanten og trår ut på gulvet. Gjennom det smale vinduet som går fra gulv til tak gløtter hun igjen ned på riksveien. Dromedarene står der fortsatt sammen med en liten
gruppe mennesker.
– Det er umulig, sukker hun. – Vi kan ikke rette opp en
natur som er gått helt av hengslene.
– Er du helt sikker på det? forsøker den gamle seg med
et forlokkende smil, igjen sitter hun og fikler med den røde
rubinen.
– Er det rubinen? spør oldebarnet. – Har dette noe med
den gamle karfunkelen å gjøre? Søte, snille oldemor. Er det
rubinen som skal gi oss villreinen tilbake?
Oldemor nikker igjen, og jenta ler.
– Det var det jeg tenkte, sier hun. – Jeg har hele tiden
visst at det var noe mystisk med den gamle edelstenen.
Og mer? Kan hun kanskje be om noe mer?

– Kan jeg få hubroen tilbake også? Bare et par stykker,
du, vær så snill. Og oter, naturligvis, og klippeblåvinge …
Og oldemor nikker.
Men Nova kan ikke gi seg nå. Hun tenker fort, for her
hersker for øyeblikket en eneste svimlende herlighet. Et
helt ras av ønsker kan når som helst gå i oppfyllelse, som
når det fyker en skur av stjerneskudd over nattehimmelen.
Men hvem kan klare å tenke like fort som stjerner faller?
Hun tar sats:
– Kan jeg få en hel million plante– og dyrearter tilbake?
– Ja, kjære venn.
Hun må gjøre alt hun kan for å sikre gevinsten. Hun sier:
– Og så leveområdene da! Det nytter jo ikke å redde en
art sånn «two by two», ikke gjør deg dummere enn du er,
Olla, dette forstår du, både planter og dyr må ha noe å leve
av, de må trives, altså må for eksempel regnskogene tilbake
på plass, forsuringen av havet må rettes opp, temperaturen
i høyfjellet må settes noen grader ned, og den afrikanske
savannen må vannes og gjenreises, men dette skjønner du,
for du er ikke klin kokos, det er du bare ikke … At det går
an!
Olla holder rundt den røde ringen, og med en høytidelig, nesten trolsk stemmeprakt sier hun:
– Du skal snart få Jorden tilbake nøyaktig slik den så
ut da jeg var på din alder, men da må du love å passe godt
på den. For nå får vi en ny sjanse. Fra nå av må vi derfor
hele tiden være på vakt, for etter dette kommer ingen flere
sjanser.
Lyden av ordene har begynt å få en hul etterklang, som
om de svelges ned i en dyp kjeller, eller som om de hostes
opp fra en dyp grotte.
Men Olla vil si noe mer:
– Og så skal vi møtes igjen om sytti år. Da er det du som
skal stilles til doms.
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Av Margunn Grønn

Mennesker er pest på jorden.
Befolkningsveksten
må kontrolleres.

Utrydningstruet papegøye
En flere millioner år gammel mosegrønn papegøye som lever i New Zeeland er blant de mest
truede dyrearter i verden.

David Attenborough

Kakapo eller uglepapegøye som den også blir kalt, er verdens
tyngste og sannsynligvis også eldste nålevende papegøye. Den
ble for 82 millioner år siden skilt fra andre papegøyer, idet New
Zeeland skilte seg fra det andre superkontinentet Gondwana. I
fravær av rovdyr mistet fuglen evnen til å fly og ble et bakkedyr
med gode klatreevner og luktesans. Rydding av vegetasjon førte
til at Kakapoens naturlige leveområder forsvant. Redningsarbeidet har pågått helt siden 1800-tallet og myndighetene i New Zeeland har nå sagt seg villig til å gi tre øyer til bevaring av Kakapo.
Kilde: www.mojomagasin.no.
Den sjeldne papegøyen Kakapo er ikke enkel å få
øye på idet den går i ett med naturen.

83 prosent av verdens barn får i dag
tilbud om vaksiner.

En grønn diett gir lengre liv.

Alle kan leve til de
blir 100

Dødeligheten for barn fra
fem år og nedover er de
siste 20 årene redusert med
40 prosent. Det viser tall fra
Redd barna. Vaksiner er en
av de viktigste årsakene til at
barn som dør før fylte fem
år er blitt kraftig redusert de
siste årene. FN har som mål
å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler innen
2015, og dit er man nå på
god vei.

foto : lillian jonassen

Færre barn dør

Alle kan i utgangspunktet leve til de blir 100 år.
Dette fordi genene påvirker
livslengden med ti prosent,
mens livsstil utgjør hele 90
prosent. Det opplyser National Geographic. Samfunnsgrupper med et forholdsvis
vegetabilsk kosthold kan
vise til rekordhøy gjennomsnittsalder. En sterk følelse
av tilhørighet, samt naturlig
bevegelse, spiller dessuten
en stor rolle.
Kilde: www.framtiden.no

Et tysk ingeniørfirma har nå utviklet et hybridtog som kutter energibruk og karbonutslipp med 25 prosent. Systemet fanger energi som
frigjøres ved bremsing og konverterer det til elektrisitet som lagres i et
batteri. Ett hybridtog vil alene kunne redusere utslippene med 105.000
tonn CO2 per år. Det vil også være mer stillegående enn rene dieseltog.
Teknologien skulle være særlig aktuell for et land med eksisterenede
infrastruktur som Norge.
Kilde: www.fastcoexist.com

(Foto: Puma)

(Foto: Istockphoto)

Hybridtogene kommer

De nye hybridtogene er selvfølgelig grønne...

1. kandidat for De Grønne i Oslo
Rasmus Hansson

Mange frykter ny matkrise på grunn
av tørken i USA.

Trondheim – mest klimavennlige
kommune ifølge ny bok.

Stortingsplass for De
Grønne?

Frykter ny matkrise
til sommeren

Trondheim på
klimatoppen

Miljøpartiet De Grønne får
nå 1,8 prosent på en en
meningsmåling fra Respons
Analyse. Mandatberegningene til tv2.no har tidligere
vist at en oppslutning på
1,9% ville gitt De Grønne
ett mandat i Oslo. Dagens
måling viser dermed at tidligere WWF-generalsekretær
Rasmus Hansson kan ligge
an til å bli partiets første
stortingsrepresentant.

Store deler av USA, sliter
med tørke, og dette gjør
at mange frykter en ny
matkrise til sommeren. Betydelige avvik fra normalen har drevet enorme
fluktuasjoner i jordbruksprisene siden midten av 2009.
Man kan spekulere i om det
har med menneskeskapte
klimaendringer å gjøre, sier
Bjarne Schieldrop som leder
avdelingen for råvareanalyse
i SEB Enskilda til Dagens
Næringsliv.

Trondheim kommer best ut
i en ny bok om norske kommuners innsats på klimafeltet.
Der har de blant annet satset
på fornybare energikilder og
reduserte utslipp fra trafikken.
Kommunenes Sentralforbund
har tidligere anslått at norske
kommuner kan bidra med
40 prosent av de nødvendige
kuttene. Levanger kommer
dårligst ut i boken «Hva skjer?
To besteforeldre på klimareise i Norge» av Bakke og
Skotheim.

Ta med el-bilen til
Danmark

foto : lillian jonassen

Verden rundt

Til sommeren blir det enkelt
å ta med el-bilen til Danmark. 50 nye hurtigladestasjoner er på vei. De nye
ladestasjonene fra ABB er en
del av Danmarks satsing for
å gjøre landet uavhengig av
fossilt brensel innen 2050.
Det ambisiøse målet skal
blant annet nås gjennom å
øke andelen fornybar energi,
samt å optimalisere ressursbruken.
Kilde: www.abb.no

Apple står selv bak avsløringen av
barnearbeid hos 11 av sine underleverandører.

Lite håp om større utvalg av økologiske grønnsaker i Norge, viser ny
undersøkelse.

Granskning avslørte
barnearbeid

Liten interesse for
økologisk drift blant
bønder

Apple har selv avslørt
barnearbeid hos elve av sine
leverandører. Det skriver den
engelske avisen The Guardian.
Granskningsrapporten avslørte
også en rekke andre overgrep,
fra tvungne graviditetstester
til inndragning av lønn for å
dekke gjeld til rekrutteringsbyråer. Apple fant også eksempler på at mindreårige ble
brukt til å utføre tunge løft, og
at arbeidere ble straffet med
lønnskutt.
Kilde: Aftenposten
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I en undersøkelse foretatt av
Norsk senter for bygdeforskning, opplyser kun én prosent av de spurte bøndene
at de har planer om å gå
over til økologisk drift i løpet
av de fem neste årene. Forsker Oddveig Storstad mener
at norske forbrukere i liten
grad spør etter økologisk
mat. Hun mener at politikerne heller må få bøndene
til å starte med økologisk
landbruk.
FOLKEVETT nr. 1 • 2013

11

eplekrigen

Aktivister fra Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (Sacom) protesterer
mot Apple og Foxconn i Hongkong i 2011. Organisasjonen har gitt ut flere rapporter
årlig som dokumenterer brudd på kinesiske arbeidsmiljølover. Foto: Reuters/Scanpix

Apple lager små mesterverk av teknologi og
underholdning. Men selskapet klarer ikke å unngå
skandale og elendige arbeidsforhold på fabrikkene som
lager telefonen. Framtiden i våre hender har besøkt en
av byene hvor iPhone blir lagd; Shenzhen i Kina.

k
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Fakta
Giganten

Den taiwanske elektronikkgiganten Foxconn produserer
telefoner og nettbrett for blant
andre Apple. Foxconn har over
en million ansatte, de aller
fleste i Kina. Foxconn er mest
kjent for å lage iPhone og iPad,
men produserer også for Acer,
Amazon (Kindle), Cisco, Dell,
HP, Microsoft, Nintendo, Nokia,
Sony og Toshiba.

I Kina
tekst Sigurd Jorde

«Jeg elsker bedriften,
bedriften elsker meg»

Fakta

Barnearbeid
Lange arbeidsdager og timevis
med overtid, arbeid 13 dager
i strekk, monotone arbeidsoppgaver, høyt arbeidspress,
trakassering fra sjefene,
korte tissepauser, forbud mot
å snakke sammen og lav lønn.
Det er noen av klagemålene fra
arbeiderne ved Foxconn-fabrikkene i Kina, gjengitt i rapporter
og avisartikler de siste to årene.

Den har et fengende navn og er med deg overalt; på jobb, reise eller fest. Ingen av
dine eiendeler deltar så mye i ditt private liv som mobiltelefonen. Men hvor var
telefonen før den ble din? Hvem lagde den?
01.

Vi vandrer fram og tilbake i
duskregnet, skjult av hver vår
paraply. En kinesisk tolk og jeg
befinner oss i et lite, tett befolket boligområde i Shenzhen,
rett utenfor en av Foxconns
megafabrikker i Kina. Den taiwanske elektronikkgiganten
produserer telefoner og nettbrett for Apple. Her forsøker vi
å komme i prat med noen arbeidere på vei til lunsj. Det skulle
være mulig. Longhua-fabrikken
har 240.000 ansatte.
Ingen framtid i Foxconn

– Er du fornøyd med jobben din?
Vi stopper en ung mann med
«Foxconn» på jakka, og forsøker
med et åpent og positivt spørsmål.
– Jeg vil bytte jobb. Det er
ingen framtid i dette.
Han er nå 24 år gammel
og har flyttet til Shenzhen fra
Anhui-provinsen, hvor han ble
vervet til Foxconn på skolen.
Lønna er lav i forhold til utgif-
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tene her i byen, arbeidet er kjedelig og han har lite til overs
for arbeidslederne. Han haster
videre i regnet.
– Er du stolt av å jobbe for Foxconn?
– Nei. Dette gjør jeg kun for
pengene, for å overleve. Jeg vil
lære håndverket og komme meg
videre, sier neste arbeider vi får
tak i.
Den neste vi snakker med jobber med å kontrollere skjermene
til iPhone, et slitsomt arbeid
med høyt arbeidstempo. I likhet
med de fleste arbeiderne er han
ung, 23 år, og har nylig flyttet til
Shenzhen fra Hunan-provinsen.
Jobbannonsen på internett så
interessant ut, men nå er han
ikke spesielt imponert over jobben. I det siste har de redusert
overtidsjobbing, så lønna har
blitt svært lav, litt over 2000 kroner i måneden.
Alle de seks arbeiderne vi
snakker med utenfor Longhuafabrikken i Shenzhen er mellom
22 og 25 år, og med ett unntak

har de flyttet fra innlandet til
kysten for å finne jobb. Ingen har
jobbet ved fabrikken i mer enn
to år. De ønsker seg mer overtid,
fordi grunnlønna ikke strekker
til. Både Foxconn og Apple har
lovet å redusere bruken av overtid, etter avsløringer av ulovlig
mye overtid ved de kinesiske
fabrikkene. Arbeidsuka er på
seks dager, med 8-10 timer om
dagen.
Bedre enn landsbygda

Boligblokkene på 10 og 15 etasjer
står med en til to meters avstand,
og to naboer kunne tatt hverandre i hånda hvis gitrene kunne
åpnes. Mengden klær som henger til tørk og lufting i vinduene
tyder på at folk bor tett. Inne på
fabrikkområdet bor det flere på
hvert rom.
Arbeiderne som lager telefonene våre er ikke viljeløse ofre.
Hver og en av arbeiderne har selv
tatt et valg om å reise til byen for
å skape en framtid som er bedre

enn forholdene de har vokst opp
under på landsbygda.
– Ja, jeg liker jobben min!
En kvinne på 25 år fra Hunanprovinsen er et smilende unntak
fra de andre arbeiderne vi snakker
med; blid, fornøyd og jobber bare
fem dager i uka (mot normalt
seks). Hun er også den eneste som
har kommet seg opp fra produksjonsgulvet og jobber med å kjøpe
inn råvarer til Foxconn.
I en større sammenheng er hun
likevel et unntak. Foxconn opplever stor gjennomstrømming av
arbeidere, opp mot halvparten av
arbeiderne slutter hvert år. Arbeiderne tjener mer penger enn de
gjør på landsbygda, men oppdager at Foxconn ikke er et godt karrierevalg hvis de skal oppnå sine
framtidsdrømmer.
Gjerdene på taket

Taket av Foxconns fabrikk- og
boligblokker i Shenzhen er omgitt
av høye nettinggjerder, godt synlig fra gateplan. Gjerdene ble satt

opp som tiltak for å stanse en
bølge av selvmord i 2010. Til
sammen 18 Foxconn-arbeidere
døde i løpet av 2010, mange etter
å ha hoppet fra taket av boligkompleksene.
Selvmordene bidro til at
flere organisasjoner, blant disse
Sacom, vendte oppmerksomheten mot arbeidsforholdene ved
Foxconn og mot produktene
som arbeiderne laget: iPhone.
Sacom – Students and
Scholars Against Corporate
Misbehavior – er en liten Hongkongbasert organisasjon med to
ansatte. Med et godt nettverk av
forskere og studenter og en jevn
strøm av kritiske rapporter har
de skapt internasjonale overskrifter de siste årene. I et lite
og overfylt kontor i Hongkong,
noen mil sør for Shenzhen, forteller Debby Chan om hvorfor
Sacom tok opp kampen mot
Apple og Foxconn:
– Tian Yu var 17 år da hun
hoppet fra taket av boligkom-

plekset, og overlevde. Hun hadde
da jobbet ved Foxconn i bare en
måned, forteller Debby Chan.
Tian Yu jobbet med å sjekke
skjermene til iPhone.
– Jobben ved Foxconn var
hennes første jobb. Hun hadde
lang reisevei fra landsbyen sin,
og kom til Foxconn hvor hun
ikke kjente noen, bortsett fra en
kusine. Kusinen klarte hun aldri
å finne, blant en halv million
andre ansatte. På jobben ble hun
beskyldt for å forsinke arbeidet
og kritisert for å gjøre feil. Etter
en måneds arbeid fikk hun ikke
utbetalt lønn, og brukte en dag
på å forsøke å finne noen som
kunne oppklare hvor lønna var
blitt av.
Summen av ydmykelse ga
Tian Yu en impuls til å hoppe
fra taket. Hun overlevde, men
ble lam fra livet og ned. Oppmerksomhet og støtte utenfra
sikret henne medisinsk hjelp fra
Foxconn.
Foxconn og Apple brukte

01. Foxconn har satt i verk en rekke tiltak for å forbedre omdømmet og stanse
selvmordene som preget selskapet for
tre år siden. Disse arbeiderne holder et
bilde av Foxconns leder Terry Gou, med
teksten «Elsk meg, elsk deg» under et
arrangement for å bedre moralen for
arbeiderne i Shenzhen.
Sitatet «Jeg elsker bedriften, bedriften
elsker meg» er hentet fra et tale- og
debattkurs for ansatte hos Foxconn».
Foto: AP/Scanpix

lang tid på å ta selvmordene
alvorlig, men ble tvunget til å ta
grep. Gjerdene var et av de første tiltakene. Foxconn innførte
etter hvert tiltak som økte lønninger og sosiale programmer.
Samfunnsansvarsrapporten fra
2010 beskriver et av mange slike
tiltak; en tale- og debattkonkurranse med tema: «Jeg elsker
bedriften min – bedriften elsker
meg».
Nye løfter i 2012

Etter selvmordene kom organisasjoner og kampanjer som
Sacom, China Labour Watch
og Make IT Fair med stadig
nye avsløringer om elendige
arbeidsforhold, lave lønninger
og ekstrem bruk av overtid. Presset mot Apple økte, og i januar
2012 valgte selskapet å melde
seg inn i Fair Labour Association, en organisasjon som skulle
gjennomføre uavhengige evalueringer av Apples leverandører,
inkludert Foxconn. Tidligere
FOLKEVETT nr. 1 • 2013
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“

Taket av Foxconns fabrikk- og boligblokker i Shenzhen er omgitt av høye
nettinggjerder, godt synlig fra gateplan.
Gjerdene ble satt opp som tiltak for å
stanse en bølge av selvmord.

02.

03.

04.

svarte Apple bare unntaksvis på
kritikk, men i 2012 skulle alt bli
bedre.
Organisasjonene vi snakker med i Hongkong er ikke
imponerte over innsatsen. Fair
Labour Association leverte en
drepende rapport i april, og en
rapport i august som konkluderte med framgang, en konklusjon som siden ble dratt i tvil av
nye aktører.
Debby Chan i Sacom lanserte
selv tre studier i løpet av 2012,
basert på intervjuer med arbeidere i Zhengzhou, Shenzhen og
Shanghai. De avdekket at arbeiderne ble advart mot å snakke
med forskere og journalister.
Videre kritiserte Sacom bedriftsstyrte fagforeninger, massiv og
ofte ubetalt overtid, lave grunnlønninger, studenter som ble
presset til å jobbe for Foxconn
og trakassering av arbeidere.
Høsten 2012 kastet internasjonale media seg over Apple
og Foxconn. 12. september lanserte Apple sin siste stolthet,
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02. Apples suksess er bygd på gode
produkter og på en strømlinjeformet
forretningsmodell. En bakside av suksessen er det høye presset på de som
alger produktene til Apple.
Foto: Sigurd Jorde

03. På taket av boligkompleksene til
Foxconns fabrikker ved Longhua i Shenzhen har fortsatt høye gjerder på taket
som hindrer fortvilte arbeidere fra å
hoppe i døden. I 2010 tok 18 arbeidere
i selvmord, mens det i 2012 ikke ble
meldt om noen. Foto: Sigurd Jorde
04. En kø på over 150 meter starter ved
en Apple-butikk og snor seg gjennom et
kjøpesenter i Hongkong. Apples popularitet er stor også i Kina.
Foto: Sigurd Jorde

05. Familien til Ma Ziangqian protesterer utenfor arbeidsgiveren Foxconn etter
at Ma begikk selvmord ved å hoppe fra
taket av en bygning i mai 2010. Teksten
på plakaten sier «Vi ber etterforskere
fra myndighetene om å undersøke
saken til Ma Ziangqian grundig».
Foto: Corbis/Scanpix

iPhone5. Noen knappe uker
etter raknet Apples nye image:
gatekamper ved en Foxconnfabrikk i Taiyuan mellom 2000
arbeidere og opprørspoliti
og spontanstreik fra 3-4000
iphone-arbeidere i Zhengzhou.
En kinesisk journalist tok jobb
ved Foxconn, og skildret etterpå
elendige boforhold, svært tungt
og monotont arbeid, lange
arbeidsdager, tvungen overtid
og hensynsløse sjefer. En annen
Foxconn-fabrikk brukte skoleelever som ekstrabemanning
for å klare de store ordrene av
iPhone. Elevene måtte jobbe for
Foxconn hvis de skulle få godkjent utdanningen.
Eplesanking i Kowloon Tong
Rundt 300 mennesker danner en kø i et kjøpesenter i
Kowloon Tong i Hongkong. Den
starter foran en Apple-butikk,
går rundt et atrium, før den slår
krøll tre ganger for å få plass til
nye som slutter seg til køen. De
står i kø for å få kjøpt en iPhone
5. Butikkpersonalet sier de har

05.

gått tom, men køen blir stående.
Kontrasten mellom de tettpakkede fabrikkområdene i
Shenzhen og det glatte kjøpesenteret i Hongkong er enorm,
både visuelt og økonomisk.
Moralske dilemma ser ikke ut
til å hindre kundene, verken i
Hongkong eller ellers i Kina,
eller her hjemme. Apple Norge
skryter av hvordan selskapet
har solgt to millioner iPhone 5
i Kina første helg den var i salg.
Det er varslet en tredje butikk i
Hongkong for å dekke etterspørselen.
Like stor er kontrasten mellom løftene om forbedring,
og de mange avsløringene om
Apple og Foxconns utover høsten. Trolig er Apples markedsmodell en årsak til at løftene
ikke ble oppfylt. Apples utrolige
vekst skyldes ikke bare gode og
banebrytende telefoner, men
deres forretningsmodell. Den
nyeste telefonmodellen omgis
med mystikk og hemmelighold, før en kryptisk presse-

melding varsler at noe nytt er
på vei. Massiv mediedekning av
lanseringen og lange køer – som
denne i Hongkong – skaper en
«hype» rundt telefonen, med
påfølgende rekordsalg og bratt
stigning i aksjekursen. Denne
strategien har en pris som arbeiderne betaler.
– Arbeidere vi intervjuet ved
fabrikken i Zhengzhou som
lager iPhone, fortalte oss at de
før august hadde for lite arbeid.
Grunnlønna er lav, og mangelen
på overtid gjorde at de fikk veldig dårlig råd, forteller Debby
Chan ved Sacom.
– Så plutselig i oktober fikk de
masse å gjøre og over 100 timer
overtid på kort tid.
Apple kunne startet produksjonen flere måneder i forveien
og lagt telefonen på lager. Men
Apple vil ha kortest mulig tid
fra produksjon til salg og minst
mulig lagertid for varene. Det
hindrer muligheten for kopiering av teknologien i telefonen.
– Jeg tror ikke produksjons-

kostnaden betyr mye for Apple,
sier Debby Chan.
Eplehøst i media

I løpet av 2012 ble ordet iPhone
omtalt 2907 ganger i norske aviser. Mens Apple ble omtalt 1856
ganger, fikk konkurrenten Samsung halvparten så mye oppmerksomhet. Apple var i 2012
verdens mest verdifulle selskap.
På toppen 21. september 2012
var selskapet verdt 3833 milliarder kroner. Etter dette har aksjekursen svingt mye.
Apple var den mest lønnsomme enkeltinvesteringen for
Oljefondet i 2011, og fondet
hadde ved utgangen av 2011
(siste offentlige tall) 16 milliarder kroner investert i selskapet.
Oljefondet har også investert 1,3
milliarder i Foxconn og moderselskapet Hon Hai Precision
Industry Co Ltd.
Størrelsen på Apples ordrer
til underleverandører skaper et
rush av bedrifter som ønsker å
produsere for Apple. Men fortje-

nesten er liten; Apple har makt
til å presse prisene langt ned, så
den eneste måten leverandørene
kan skape fortjeneste på er ved å
skvise arbeiderne.

Men arbeiderne har knapt ferie
og fritid, og reiseveien i innlandet kan fortsatt strekke seg over
en dag.
Ut i verden

Produksjonen flytter
innenlands

Foxconn har klart å vokse seg
store som leverandør for flere og
konkurrerende elektronikkmerkevarer. Nå vil de ut i verden. De
har allerede fabrikker i Brasil,
Tsjekkia og India. Det går rykter om at de skal etablere seg i
USA. Målet er å vokse seg dobbelt så store og bli en av verdens
20 største bedrifter.
Men Foxconn flytter på seg
også inne i Kina. Shenzhen har
vært tyngdepunktet for Foxconn
og produksjonen av iPhone. Alle
protestene i høst kom fra nye
fabrikker i innlandet.
– Foxconn kan betale lavere
lønninger i innlandet, hvor levekostnadene er lavere. De sier selv
at de flytter for å gi arbeiderne
kortere reisevei til hjemstedet.

Bak Apples sin skinnende fasade
sitter millioner av kinesiske
arbeidere bøyd over produktene,
dag etter dag. Apple og Foxconn
har satt standard for gode produkter. Som verdens mest verdifulle selskap – og med en enorm
tilhengerskare – kunne Apple
også satt standard for arbeidsforhold og lønn for en hel elektronikkbransje. Telefonen din
ville kostet noen hundre kroner
ekstra. Er det en pris du er villig
til å betale?
Etter at denne artikkelen var
skrevet, avslørte en granskning
gjennomført av Apple 106 tilfeller av barnearbeid hos underleverandørene i løpet av 2012.

k
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Kan du gjøre
noe med
Apple?
Vi har spurt noen av de
vi har snakket med i
Hongkong og Shenzhen
hva engasjerte mobilbrukere i Norge kan
gjøre:
– Press fra kundene bidrar til
at selskapene tar situasjonen
alvorlig. Det å sende postkort
eller e-post til Apple, eller signere
underskriftskampanjer er enkle
og ærlige tiltak som kan hjelpe.
Debby Chan, Sacom

07.

Er Apple verre enn konkurrentene?
Apple har fått mye pepper for dårlige
arbeidsforhold i produksjonen. Er
situasjonen like ille hos konkurrentene?
– Ja, jeg tror det, sier Debby
Chan i Sacom. – Og situasjonen
er omtrent den samme i annen
it-industri.
– Apple er ille fordi de legger
så stor vekt på hemmelighold,
sier Ken Tze Yau, som underviser
ved Hong Kong Polytechnic. – Vi
legger vekt på Apple fordi de er
ledende og fordi de har økonomi
og styrke til å endre forholdene.
Det hjelper at Apple er kjent hos
forbrukerne.
Samsung har de siste årene
blitt en arg konkurrent til Apple,
og får nå sin fortjente oppmerksomhet rundt arbeidsforhold.
En rapport fra høsten 2012 fra
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China Labour Watch påpekte
omtrent de samme problemene
i kinesiske Samsung-fabrikker
som hos Foxconn.
Fahmi Panimbang ved Asia
Monitor Resource Centre er i ferd
med å gjøre ferdig en rapport om
Samsung i Indonesia, hvor selskapet kritiseres for å hindre uavhengig fagorganisering.
– Samsung motarbeider
uavhengige fagforeninger. Jeg
besøkte Indonesia, hvor arbeiderne nå endelig har fått en uavhengig fagforening godkjent av
myndighetene, sier Panimbang.
Samsung har også fått kritikk
for arbeidsforhold i Sør-Korea.

“

Selv om vi produserer for iPhone,
har jeg ikke
muligheten til å
bruke en iPhone.
Jeg tror den er
fascinerende og
har masse funksjoner. Men jeg
kan ikke eie en
selv. Foxconn-arbeider

– Jeg tror forbrukerne må
forstå at de ikke har veldig stor
innvirkning på systemet eller
forholdene på bakken. Men en
måte du kan gjøre en forskjell,
er ved ganske enkelt å sende
en epost til selskapet hvor du
vil kjøpe en telefon og si at du
er villig til å betale kanskje 100
kroner ekstra hvis selskapet kan
garantere at arbeiderne får godt
betalt.
Geoff Crothall,
China Labour Bulletin

– Du trenger ikke bytte telefon
hvert år, vent til den går i stykker.
Når forbrukerne står i kø for siste
modell, skapes et press som gjør
forholdene for arbeiderne verre.
Telefonen din er et verktøy, ikke
noe du eier for å skryte.
Ken Tze Yau, Sacom

– Vi må utfordre systemet, lytte
til arbeiderne og bygge solidaritet.
Fahmi, AMRC

COFFEE OF THE WORLD

ETIOPISK YIRGACHEFFE
Coffee of the World er en serie med de beste, utvalgte kaffebønnene
fra hele verden. Etiopisk Yirgacheffe har en honningaktig sødme,
med smaker av aprikos og fersken, samt et lett sitruspreg.
Yirgacheffe er et fjellrikt høyland, med et nærmest tropisk klima
som gir fantastiske forhold for dyrking.

FAKTA:
Opprinnelse: WOTE, Yirgacheffe
Brenningsgrad (1-7): 5
Brenningsmetode: Slowroast
Meter over havet: 1000–2000 m

SINGLE ESTATE:
Kaffebønner fra én spesiell plantasje,
som har utmerket seg med overlegen kvalitet.
SLOWROAST:
Lavere brennings temperatur over noe lenger
tid enn normalt bevarer smaksnyansene bedre.

IKKE
MEDLEM?
bli det!
Er du enig i at Norge trenger en sterk organisasjon
som setter natur, klima og livskvalitet høyere
enn endeløs forbruksvekst – og som kjemper for
rettferdig fordeling av jordens goder? Med deg som
medlem får vi større innflytelse.
Det er enkelt å melde seg inn:
Send sms til 1933
Skriv: Framtiden
Du vil motta medlemsgiro
med introduksjonspris
kr 245/100 i posten.
Velkommen til
Framtiden i våre hender!
www.framtiden.no

SelectedCoffees
coffeeoftheworld.no

Synes du det er bra at vi kjemper
for at Oljefondet investerer
grønnere? At tekstilarbeiderne som
lager klærne våre i Asia skal få en
lønn å leve av?
Framtiden i våre hender biter fra seg
for rettferdig fordeling og miljøet.
Send sms

FRAM til 2300

og betal kr 100,- for
prøvemedlemskap
ut året.
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Av Arne Storrønningen

Kortreist og nakent
Foretrekker du økologisk og lokalprodusert mat er du i godt selskap.
Kortreist mat seiler opp som en ny og viktig mat-trend og får også
plass på menyen til stadig flere gourmet-restauranter.

I et litt bortgjemt gammelt trehus i utkanten av Porsgrunn
sentrum, har Siv Svolsbru nylig
åpnet sitt økologiske bakeri. Og
varene de går unna – ja bokstavelig talt – som varme hveteboller.
Selv med åpningstider begrenset
til tre dager i uka og med usentral beliggenhet i en anonym
sidegate, finner kundene veien
til det nyåpnede bakeriet. På en
vanlig uke med tre åpningsdager forsvinner 300 til 400 brød
over disken. Det er bare et av
mange signaler om at markedet
for lokalt produserte matvarer
er i god utvikling, mener innehaveren.

01.

brukerne ønsker seg i økende
grad mat som er dyrket og laget
av lokale småskalaprodusenter i
området hvor de bor. I følge Ridderheim-rapporten for 2013, en
etablert svensk rapport om svenske og internasjonale mattrender utført av analyse-selskapet
Kairos Future, vil vi i årene som
kommer etterspørre mer av den
kortreiste maten. Viktige stikkord er: lokalt, nakent, enkelt,
antisløsing, retro-utstyr, gamle
metoder og effektiv shopping.
Den nye rapporten som har
fått navnet «Future Shopping,
Cooking and Eating» presenterer
de 21 viktigste shopping og -mattrendene de nærmeste fem årene.

Markert vekst

02.

01. Det bugnet av norske lokalproduserete matspesialiteter på Årets Grüne Woche i
Berlin. Her en kjøledisk på den norske seksjonen. (foto: Innovasjon Norge)
02. Vi opplever en liten renessanse for godt gammelt bakehåndverk. Her tyske leverandører fra Berlin på årets Grüne Woche. (foto: Arne Storrønningen)
03. Flotte økologiske grønnsaker fra den lokale torgplassen i økobydelen Vauban i
Freiburg, Tyskland. (foto: Arne Storrønningen)
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03.

Den entusiastiske bakeren i Telemarksbyen er en av stadig flere
norske lokale matprodusenter.
I følge tall fra konsulentselskapet AC Nielsen finnes det nå et
sted mellom 1500 til 1700 uavhengige og lokale matprodusenter i Norge. I løpet av to år har
omsetningen av lokalproduserte
matvarer steget med 22 prosent.
I følge avisa Nationen var omsetningen av kortreist mat i Norge
nesten tre milliarder kroner i
2012. Interessen for lokal mat er
en del av en større internasjonal
trend. Flere store trendanalyser
peker alle i samme retning. For-

spurt, sier Petter Sekne. Den store
utfordringen nå er at logistikken og tilgangen til det økende
antallet norske matprodukter
er begrenset og nesten tilfeldig.
Det finnes mange dyktige lokale
produsenter, men det mangler
systematisk og profesjonell distribusjon, mener kjøkkensjefen.
– På noen områder er vi helt i
verdenstoppen. Produksjon av
lokalproduserte norske oster
er et eventyr. Her er vi på høyde
med de store ostenasjonene som
Frankrike, Spania og Italia. Jeg
vil våge å påstå at i en del sammenhenger er vi bedre, mener
kjøkkensjefen.
Norge en matnasjon

Dårlig logistikk ødelegger

De siste årene har vi opplevd
en ny interesse for lokalprodusert og kortreist mat, bekrefter
kjøkkensjef Petter Sekne i Fursetgruppen i samtale med Folkevett.
Fursetgruppen, som eies av
restaurantgründeren Bjørn Tore
Furset, står bak tolv profilerte
restauranter og spisesteder i
hovedstaden, blant annet Ekebergrestauranten, Tjuvholmen
Sjømagasinet, Oslo konserthus
og restaurantene i Operahuset.
– Vi ser helt klart at norsk mat
og norske råvarer blir mer etter-

– På områder som kvalitetsost,
spekemat, matolje, edikk ligger
vi nå i det europeiske toppsjiktet,
tror Petter Sekne. Norsk geografi
er i seg selv et hinder for effektiv
distribusjon av lokalt produsert
mat, men det holder ikke som
unnskyldning.
Norske lokale matspesialiteter vil berike det norske matmarkedet. Det må derfor legges
mye bedre tilrette for at dyktige
lokale produsenter kan nå ut til
et mye bredere publikum. Lokale
markeder som Mathallen er en
fantastisk nyutvikling for lokale
produsenter. Nordmenn har ikke

ansett sitt eget land som et matland, det er det god grunn til å
endre, ifølge mannen som styrer
restaurantene på den norske operaen.
Norsk mat på menyen

Den norske mesterkokken
Harald Osa understreker også
den nye framveksten av norske
lokale matspesialiteter som en
ny trend. Norsk mat er i vinden.
Lokal, kortreist mat – vår egen
mat – blir mer verdsatt.
– Før så vi ikke en norsk
meny på restaurantene, men noe
har skjedd, vi har blitt stolte av
maten vår. Lokal mat kommer
på menyen, for det vil folk ha, sa
Osa i følge avisa Sunmørsposten
under åpningen av Klippfiskakademiet i Ålesund for knapt ett år
siden.
Forelsket i råvarene

Mikael Forselius, svenskfødt
profilert kokk og en av ildsjelene bak konseptet Rørosmat,
kan heller ikke få lovprist norske råvarer nok.
-–For folk fra andre land er
ekte norsk mat eksotisk og spennende. Vi har ingen grunn til å
skamme oss over norsk mat, snarere tvert imot, sier Røroskokken
som har mye erfaring i presentasjon av norske matspesialiteter på
FOLKEVETT nr. 1 • 2013
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Mat-trender

Matvanene og handlevanene våre står foran betydelige endringer. Her kan du lese om noen av de viktigste
forandringene som trendeksperter på mat, livsstil og kosthold ser for seg de neste fem årene, blant annet
basert på den svenske Ridderheim-rapporten.

1.

3.

6.

”Transparent cooking” – er en ny og trendy
måte å lage mat på som gjør at gjestene kan
følge med i hele tilberedningsprosessen og
gjerne delta hvis de ønsker. Et ferdig dekket
bord og serveringsklar mat når gjestene kommer, er altså ikke lenger det som gjelder.
Dette kommer frem i den globale trendrapporten Electrolux Chef´s Table Confidentials
som avslører verdens mest populære mat- og
kjøkkentrender. Rapporten er utarbeidet i
samarbeid internasjonale anerkjente stjernekokker som Alan Ducasse, Mathias Dahlgren
og Tetsuya Wakuda, alle høyt dekorert med
flere Michelin-stjerner i sine restauranter.
I følge resultatene fra en europeisk forbrukerundersøkelse foretatt av Electrolux,
lages 60 prosent av maten vi spiser av sosiale
årsaker. Matlaging har derfor i høy grad
blitt en sosial hendelse, hvor gjestene kan
og bør delta.

Produksjonsmeter som langkoking, ysting,
surdeigsbaking osv. vil i større grad komme
til heder og verdighet igjen. Vi vil også oppleve en retrobølge hvor gamle kjøkkenmaskiner vil bli etterspurt igjen, men i moderne
varianter. Eksempler er trykk-kokere, mandelkvern, og bakemaskiner.

Hjemmet og arbeidsplassen har vært de
viktigste areanene vi har oppholdt oss på.
Med stadig flere singelhusholdninger og
økt mobilitet, ser trendekspertene for seg
at det vil vokse fram en tredje og viktig
oppholdsarena, nemlig møteplasser ment
både for å spise et godt måltid og å treffe
andre. Trenden kalles på engelsk «seating»
(social+eating). Vi vil få flere restauranter
med langbord og interiør utformet med
tanke på sosialt fellesskap. Analytikerne
tror at sosiale medier vil bli et viktig verktøy
for å formidle informasjon om hvor og når
vi kan møte andre med samme interesser.

Åpent kjøkken

04.

05.

utstillinger i utlandet. Til avisa
Nationen sier Forselius at han ble
værende i Norge på grunn av en
”forelskelse”.– Jeg forelsket meg
i råvarene fra Rørosregionen:
Villaks, rein, elg, lam, sik ... Jeg
ble veldig fascinert av smakene
og mangfoldet. I mine øyne er
Røros et råvareparadis, mener
matentusiasten.
Europeisk trend

Oppslutningen om årets Grüne
Woche, verdens største landbruks- og matmesse i Berlin, sier
mye om den fremadvoksende
interessen for lokalprodusert
mat i mange europeiske land og
regioner. I nesten 30 gigantiske
utstillingshaller og over et areal
på mer enn 115.000 kvadratmeter viste 1600 utstillere fra 67
land landbruksprodukter og
matvarer, trolig et flertall med
lokal/regional forankring.
Grüne Woche har eksistert i
87 år, og har i løpet av den tiden
utviklet seg til å bli den viktigste
internasjonale møteplassen for
matprodusenter. Årets nykom-
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ling var Sudan, et land med et
enormt landbrukspotensial.
Grüne Woche 2013 hadde den
største internasjonale oppslutningen siden starten i 1926.
– Det er åpenbart at flere og
flere av oss blir interessert i hvor
maten vår kommer fra og hvordan den blir laget, sa Ilse Aigner,
tysk minister for mat, landbruk
og forbrukervern. Aigner deltok
under messen sammen med 80
andre matministere, inkludert
den norske landbruks- og matministeren, Trygve Slagsvold
Vedum (Sp).
I hallen hvor de norske utstillerne holdt til, var det også stor
optimisme. Etterspørselen etter
norske matspesialiteter er stor.
I år var utstillingen helt og holdent dominert av norske småskalaprodusenter.
Men er de ikke for små
til å kunne gjøre seg gjeldende i et stort internasjonalt
marked?undret vi.
– De deltar for å støtte opp om
større konsepter og nettverk som
de er en del av, sier en av repre-

sentantene fra Innovasjon Norge
som sammen med mat- og landbruksdepartementet er ansvarlig
for årets norske bidrag på den
grønne uka i Berlin. Mange småskalaprodusenter er organisert i
regionale og lokale klynger som
Rorøsmat, Den Gyldne omvei
osv.
Norsk laks, reinsdyrkjøtt, norske oster og eplecider er eksempler på lokale produkter som fikk
stor oppmerksomhet på messen
i Berlin. Men ingenting kunne
konkurrere med kråkeboller fra
Finmark, I følge leverandør av
kråkeboller Mattis A. Tangeraas
fra firmaet Norway Sea Urchin
as, som holder til i Båtsfjord, har
publikum nærmest slåss om å
få kjøpe kråkebollene, forteller
han på nettstedet til Innovasjon
Norge.
Det er et stort potensial i
kråkeboller. Det er en uutnyttet råvare i Norge, sier Mattis A.
Tangeraas.
– Langs hele norskekysten er
det en overpopulasjon av kråkeboller som beiter ned tareskogen.

04. Saft og syltetøy fra et lokalt marked i
økobydelen Vauban i Freiburg, Tyskland.
(foto: Arne Storrønningen).

05. Ikke alle er like heldige som innbyggerne i økobydelen Vauban, Freiburg som
har tilgang til flotte økologiske lokale
grønnsaker rett utenfor stuedøra.
(foto: Arne Storrønningen)

2.

Anti-matkasting
Interessen for å redusere matsvinn og sløseri
med mat vil øke i de nærmeste årene. Det
gjelder både hos matprodusenter, i transport, i butikkene, på storkjøkken, restauranter og i private kjøkken. Vi vil bake, sylte og
lage eget syltetøy og egen saft. Mer av råvarene vil bli brukt til mat og emballasjen vil
skreddersys spår matekspertene. I rike land
kastes omkring en tredjedel av all mat som
produseres. Matsvinnet er like høyt i fattige
land, men der er årsaken dårlige lagerforhold, manglende transport og ineffektive
innhøstningsmetoder. I følge Ridderheimrappporten vil vi de neste årene oppleve at
forbrukerne gjør opprør mot matkastingen.

Oldemors kjøkken

4.

Mat og identitet
Mat vil spille en større rolle for å skape en
unik personlig identitet. Hva vi spiser og
hvor vi spiser forteller mye om hvordan vi
oppfatter oss selv. Mat og bilder av mat og
måltider vil øke på sosiale medier. Spørsmålet blir: hvilken identitet bygger jeg med
denne maten? Hva avspeiler den, hva sier den
om meg, mitt liv, mine interesser og mine
verdier

5.

Den perfekte dietten

Det tredje stedet

7.

Mat med historie
Interessen lokal mat og mat med en historie
inngår som en del av en større megatrend,
mener ledende trendforskere. Vi vil se en
økt interesse for lokale tradisjoner, sjølberging og ekte liv. Som en del av dette er det
naturlig at vi også vil oppleve at interessen
for lokalt forankret mat, mat med identitet
og en historie vil få et mye større fotfeste
enn i dag.

Ny teknologi og dna-kunnskaper vil gi
muligheter til å skape kosthold og en diett
som langt på vei er spesialtilpasset den enkeltes kropp og våre individuelle ernæringsbehov. Det gjør det mulig å skreddersy måltider
helt individuelt, tilpasset hver enkelt av oss.
Begrepet dna-måltid vil bli et nytt innslag i
det daglige kostholdet. For det som fungerer
for naboen eller ektefellen er ikke nødvendigvis det du bør putte i munnen.

k
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06.
06. Gry Vingereid har jobbet i omkring 25 år i Kragerøs eneste butiikk og fiskemottak
og kan gi kundene kyndig veiledning om fisk og sjømat. (foto: Arne Storrønningen)

Fra Neptuns spiskammer
Til tross for at Norge er en av verdens fremste fiskeeksportører og en internasjonal sjømatgigant kan
det være vanskelig å finne lokal dagsfersk fisk for de
som vil ha kortreist sjømat på bordet.
Det blir stadig færre av de lokale
fiskebutikkene som selger egne
fiskeprodukter og fersk fisk, forteller Petter Kjendal, innehaver
av Skagerak fisk AS i Kragerø.
Bedriften i sommerbyen på
Telemarkskysten har drevet fiskemottak og salg av fisk i mer
enn hundre år. Det mest populære produktet er ferske reker i
sommersesongen.
Nordmenns interesse for
hel fisk har avtatt betraktelig.
De siste årene har vi opplevd
en nedgang i salg av hel fisk
på omkring 75 prosent eller 68
tusen tonn. Derimot har salget
av ren fisk i form av renskåret
fiskefilet steget med 60 prosent eller 54 tusen tonn i den
samme perioden. Paradoksalt
nok er det grunn til å tro at det
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samlede fiskekonsumet har gått
opp den siste tiårsperioden. 54
tusen tonn fiskefilet utgjør normalt mer netto fisk enn 68 tusen
tonn hel fisk.
Det er ikke overraskende fisk
fra det industrialiserte fisket
som dominerer på nordmenns
kjøkkenbord. De siste ti årene
har også omsetningen av frosset sjømat økt med over 20 prosent, mens salget av fersk fisk
har avtatt tilsvarende.
Er du ute etter fisk fra lokale
fiskere må du nok lete litt.
Hvis du ikke er så heldig å bo
i Kragerø eller en annen by med
lokalt fiskemottak og en lokal
fiskebutikk.
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Den forsvunne pølsemaker

Gourmetmat på fire hjul

Lokale pølsemakere har blitt en sjeldenhet i norske
lokalsamfunn. Men ikke i Kragerø, der holder familiebedriften Brødrene Brubakken virksomheten
fortsatt i full sving etter mer enn 90 års sammenhengende drift.

Etter rundt 18 år i kokkefaget med fartstid fra spisesteder som Bølgen og Moi, Frognersetra og flere av
topprestaurantene på båtene til Color Line bestemte
Rolf Egil Johansen seg for å prøve noe nytt – og helt
annerledes.

Så og si alle varene som tilbys
er egenprodusert, inkludert 57
ulike pølsevarianter. Den største norske aktøren Nortura som
selger pølser under merkenavnet
Gilde har på sine nettsider litt
mer enn 40 varianter fordelt på
Gilde, Prior og Eldhuset. Det
forteller litt om hvilken rolle
innovasjon og nyutvikling av
produkter spiller hos Kragerøs
eneste lokale pølsemaker.
Her finner du blant annet
Henrik Ibsens favorittpølse,
en tysk godbit, som pølsemakerne i Telemarksbyen skaffet
seg oppskriften til hos en krydderleverandør i Tyskland. Roger
Brubakken som er pølsemaker
i fjerde generasjon forteller at
de legger vekt på å lage unike
produktvarianter. Produksjonen foregår i eget pølsemakeri.
I følge Roger Brubakken er det
omkring 20 lokale pølseprodusenter igjen i Norge. Den rekordhøye sommeromsetningen er en
viktig del av livsgrunnlaget til
pølsemakeren i Kragerø. Bare

Etter inspirasjon fra blant annet
Tyskland rullet han ut sin egen
kjøkkenvogn klar for å servere hjemmelaget mat bygd på
lokale kvalitetsråvarer til sultne
hurtigmatkunder i Larvik.
– Det er klart det er tøft, men
det går rundt, forteller mannen bak «Roffes gatekjøkken».
Målet er å få på plass en vogn
i Stavern i sommersesongen
og en helårsvirksomhet i nabobyen Sandefjord. Vi i Norge ligger litt etter, men i Tyskland er
dette veldig vanlig. Folk vil ha
sunn gatekjøkkenmat bygd på
lokale råvarer, fritt for kunstige
tilsetningstoffer. De store internasjonale hurtigmatkjedene bør

i løpet av en feriemåned i fjor
kjøpte grillglade turister ni tonn
pølser fra den lokale produsenten.
Roger Brubakken tror det
vil bli vanskelig å gjenskape en
markedssituasjon med et stort
antall lokale pølsemakere. Det er
vanskelig å få maskiner og deler
til småskalaproduksjon. Han
anslår investeringskostnadene
for lokalproduksjon til omkring
20 millioner kroner, noe som
gjør det vanskelig for lokale matgründere å komme i gang uten
betydelig startkapital.
I følge Slowfood Asker og
Bærum var det mer enn 200
lokale pølsemakere i Oslo/Akershus på 70-tallet. I dag finnes det
bare tre frittstående pølseprodusenter i det samme området,
nå med omrking 1,2 millioner
innbyggere. Til sammenligning har den lille norditalienske
sloowfood-byen Bra i Piemonte
med 30.000 innbyggere 18 frittstående pølsemakere.

07.
07. Roger Brubakken er fjerde generasjon pølsemaker i den lokale pølsemakerbedriften Brødrene Brubakken i Kragerø. Lurer du på hvordan Ibsens favorittpølse smaker.
Du kan få kjøpt den og mer enn 50 andre pølsetyper i kjøttbutikken i Telemarksbyen.
(foto: Arne Storrønningen)

08.
08. Siv Svolsbru har tro på at flere og flere av oss vil etterspørre lokalprodusert mat
uten kunstige tilsetningsstoffer. Her i den nesten nyåpnede butikken i Porsgrunn. (
Foto: Arne Storrønningen)

Bestemors brød
I en nesten 140 år gammel sveitservilla i utkanten
av Porsgrunn sentrum, har Siv Svolsbru realisert en
gammel drøm og åpnet sitt eget økologiske bakeri.
Det debiogodkjente håndverksbakeriet «Rent mel i posen»
åpnet 14. november 2012 og
har spesialisert seg på brød
og småbakst, med økologiske
råvarer fra Holli mølle, Saltå
Kvarn og Rørosmeieriet.Selv
med åpningstider begrenset til
tre dager ukentlig og med usentral beliggenhet i en anonym
sidegate, finner kundene veien
til det nyåpnede bakeriet. Folk
finner veien, selv om markedsføringen er begrenset. Sosiale
medier og jungeltelegrafen gjør
jobben – og naturligvis varene
selv, velduftende og smakfullt
kvalitetsbrød rett ut av steinovnen.
– Det er bare ett av mange signaler om at markedet for lokalt
produserte matvarer er i god
utvikling, mener innehaveren.
Det ligger flere års hardt og
systematisk arbeid bak etableringen av det lokale bakeriet. Siv
Svolsbru er langt fra noen nybegynner i faget. Den energiske
matgründeren fra Porsgrunn
har blant annet økologisk kok-

keutdanning fra Irland, Ballymaloe utenfor Cork, en skole
som tiltrekker seg kokker og
lærevillige fra hele verden.
– Et fantastisk inspirerende
sted der de dyrker alt økologisk: førti ulike tomattyper i en
gammel urtehage. Hver morgen
hentet vi råvarer. Vi melket og
lagde smør, og små lidenskapelige leverandører kom med
varene sine, fortalte Svolsbru til
lokalavisa Varden, da hun åpnet
bakeriet høsten 2012.
Hun har også praktisert ved
økologiske Fuglebjergaard utenfor København, et annet anerkjent senter for økologisk mat.
Dessuten har hun gjennomført
tradisjonsmatstudiet på Akademiet i Rauland.
Slik beskriver Siv Svolsbru sin egen forretningsidé og
visjon: Ekte og ærlig brød bakt
med omtanke og engasjement.
Omtanke for miljøet, naturen
og bonden som dyrker kornet.
Engasjement for det økologiske,
for mangfoldet, de glemte råvarene og det gode brødet.

få konkurranse, mener kokken
i Larvik.
Fra gatekjøkkenet til Rolf
Egil Johansen kan du blant
annet få pølser, kjøttkaker
og karbonader produsert av
byens lokal slakerbutikk etter
Rolf Egil Johansens hemmelige
oppskrift. For ikke å glemme
hjemmelaget lapskaus og hjemmelaget potetmos , det siste
laget av lokalproduserte poteter, Rørossmør og fløte. Ikke
noe juks altså. Han har selv
håndplukket lokale råvarerleverandører fra distriktet og er på
fornavn med de fleste av dem.

09.
09. Rolf Egll Johansen har lang fartstid som kokk fra norske gourmetrestauranter. For
omkring et år siden hoppet han av restaurantkarrieren og startet sitt eget lokale gatekjøkken med hjemmelaget fastfood med råvarer fra lokale produsenter som spesialitet.
(foto: Arne Storrønningen)
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Tid for norsk
festmat
Hva ville du selv servert utenlandske
gjester hvis du skulle dekke til et norsk
festmåltid?
Folkevett har utfordret
kjøkkensjef i Fursetgruppen,
Petter Sekne som har erfaring fra
restauranter i Norge og utlandet,
og fra den norske standen på verdens største landbruks- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.
– Sekne nesten smatter og tenker litt: – Jeg ville nok valgt reinsdyrkalv, servert med blåmuggost
fra Tingvoll, det er en liten kraftkar som passer inn her. Sammen
ville jeg ha laget en gulrotpure.
Rotgrønnsaker er god norsk mattradisjon. Og så poteter naturligvis, her finnes det en overflod av
muligheter, men jeg ville gått for
Fjellmandel eller Gulløye, begge
flotte norske poteter.
– I tillegg hadde jeg kanskje
laget en kraftsaus med granbarsirup og til dessert Trollkrem eller
kystmulter fra Finmark, de har
en unik og fyldig bærsmak, mer
markert enn innlandsmultene.
Multene ville jeg servert med en
krem med innslag av Snøfrisk for
å understreke det ville og norske.
– Fisk?
11.

– Javisst, fiskemat er absolutt
norsk, men sesongbetont. På
denne tiden av året er det god tilgang på Skrei. Den ville jeg nok
stekt i ovn med en kjernetemperatur på 48 grader. Deretter ville jeg
ha pannestekt den. Rødbetkrem
eller småstekte rødbeter passer
godt. Brunet Røros-smør tilsatt
finhakket løpstikke ville også
vært bra. Løpstikke er en norsk
viltvoksende urt som smaker som
selleri. Før servering kan maten
overstrøs med fritert Kapers. Den
har riktignok ikke norsk opphav,
men passer som hånd i hanske
inn i et norsk fiskemåltid, mener
kjøkkensjef Petter Sekne.

10. Kjøkkensjef i Fursetgruppen Petter
Sekne mener Norge nå framstår som en
matnasjon med produkter i verdensklassen på flere områder, blant annet ost.
(foto: Arne Storrønningen)

11. Fra den norske standen på årets
Grüne Woche i Berlin, verdens største
mat- og landbruksmesse.
(foto: Innovasjon Norge)

Kortreist på menyen
Stadig flere gourmetkokker setter nå lokal mat på menyen. Folkevett
tipser deg om noen av de norske spisestedene som har spesialisert
seg på kortreiste matgleder.

Maeemo (Oslo) Regnes som den kanskje ypperste blant norske
øko-restauranter. Fikk to Michelinstjerner høsten 2012 og har fått en
rekke sterkt positive omtaler fra profesjonelle restaurantanmeldere i
Norge og utlandet. –En helaften koster 1900 kroner per person pluss
drikkemeny til 1350 kroner. Schweigaardsgate 15b Oslo.

Kolonihagen (Oslo) Basert på norske lokalproduserte råvarer,
mat bygget opp fra bunnen av. I følge restauranten brukes økologiske råvarer «i så stor grad som mulig». Lunsjretter fra ca. 150 til
200 kroner. Kveldsmeny med hovedrett fra 285 kroner og 7- retters
middagsmeny til 745 kroner. Eget øko-bakeri.Stor søndagsbuffet.
Frognerveien 33, Oslo

Food Story (Oslo) Skandinvisk bistro med fokus på ren mat uten
kunstige tilsetningsstoffer, ifølge eierne gjerne økologisk og kortreist.
Hovedrett fra 219 til 269, lunsj fra 129 til 198, Thorvald Meyersgate
61, Oslo.
Food Story (Stavanger) Hospitalgata, åpent fra 10.-16.00,
småretter fra 59 kroner, lunsj fra 159 kroner, Løkkeveien: Restaurant
i Comfort Hotel Square. Serverer frokost, lunsj og middag til hotelgjestene og andre besøkende. Middag serveres fra kl. 17.00, pris fra
169 til 295. Begge serveringsstedene vektlegger økologiske lokale
råvarer fra Stavanger og jær-regionen.
Lothes Mat- og Vinhus (Haugesund) Ligger vakkkert til
i et 160 år gammelt hvitmalt skipperhus med utsikt over Smedasundet. Spisestedet fremheves ofte som et av de beste i Haugesund og
er i følge VG kåret til Årets Smak av Kysten-bedrift. Mat og Vinhuset skryter av at de kun benytter ferske råvarer fra områdets beste
leverandører og produsenter. 3 retters meny koster 569 kroner og
seksretters menyen 819. Skal du ha seks retter og vinpakke må du ut
med 1524 kroner per person. Skippergata 4, Haugesund.
Hanne på Høyden (Bergen) Gourmet-restauranten på Nygaardshøyden i Bergen er en grønn pioner i vestlandsbyen. Lokal og
eller økologisk mat, tradisjonelle norske råvarer. 50 prosent av rettene
er basert på sjømat, levert av fiskehandler Breivik som henter fisk og
sjømat i lokalt farvann. Høydepunkt og opplevelsesmeny 995 kroner,
Dagens treretter 575 kroner og og hovedretter fra 295 til 325. Lunsjretter fra 150 til 179. Fosswinckelsgate 18, Bergen.
Farmors Stue (Bodø) Liten, koselig kafé i Bodø sentrum, som
serverer hjemmelaget mat, basert på kortreiste og økologiske råvarer.
Praktiserer gjenbruk og resirkulering. Innredet i 40/50-tall stil – «slik
som da farmor var ung». Menyen består i hovedsak av egenprodusert
mat, basert på økologiske råvarer. Ingen smaksforsterkere, pulvermat,
eller matsminke. Kongens gate 27, Bodø
Henningsvær bryggehotell, Henningsvær Restauranten
serverer kortreist og mye økologisk mat; kjekjøtt, villsau og ost, samt
mye annet fra jord og hav inklusiv lofottorsk. Hovedvekt på lokal
sjømat. Åpent for grupper over ti i januar og februar, ellers åpent for
alle. Hovedrett fra ca. 300 kroner. Adresse :Henningsvær Bryggehotell Hjellskjæret 8312 Henningsvær.

10.
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VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS produserer i
dag økologisk matmjøl på utstyr hovudsakleg frå
1930-talet, og som ein sjeldan ser i bruk i dag
(steinkverner, valsestol, skalmaskin). Produksjonen er arbeidskrevjande, men produkta kjem i ei
særstilling med omsyn til fiberinnhald, smak og bakeevne.
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Bildeserie

Bildeserie

03.

01.
04.

01. Inngangspartiet til ”colonies”,
slumområdet. Her bor tekstilarbeidere og
andre som jobber på fabrikkene og med
strøjobber på gata. Det finnes flere slike
områder i Gurgaon.

Bak kulissene

Foto: Florian Lang

02. En ”sweatshop” i en hvilken som
helst kjeller. Ofte fungerer disse som
underleverandører til de store fabrikkene.

Stanken av søpla som flyter i gatene blander seg med lukten fra sterkt krydret mat og søtsaker i sukkerlake.
Klokken er halv åtte om morgenen og arbeiderne strømmer til fabrikkene. Her blir noen av de klærne som
selges til norske forbrukere produsert. Lave lønninger og lange arbeidsdager preger arbeidslivet, men noen
organiserer seg for bedre vilkår.

Foto: Florian Lang

03. Vanlige syn i Gurgaon.
Foto: Carin Leffler

Fra å ha vært et frodig jordbruksområde for et par tiår siden har
Gurgaon, forstad til Delhi, blitt
forvandlet til et industriområde
hvor arbeidere produserer varer
for selskaper fra alle verdenshjørner. Den industrielle boomen har
ført til at migranter fra fattige
områder i India, slik som Bihar
og Orissa, flytter til Gurgaon for
å arbeide. Disse er svært utsatte:
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Mange av dem kan verken lese
eller skrive, de kjenner ikke sine
rettigheter og de lever på nåde fra
fabrikkeiere og hushaier.
I samarbeid med sin partnerorganisasjon Society of Labour
and Development skrev Framtiden i våre hender rapporten
”Bak kulissene”. Her forteller
arbeidere om de svært kritikk-

verdige arbeidsforholdene ved to
fabrikker hvor H&M og KappAhl
produserer. I Folkevetts artikkel
”Mitt liv som tekstilarbeider”
(Folkevett 2/2011) og ”Blogg fra
en tekstilarbeider” på framtiden.
no fortalte syersken ”Anju” om
sitt liv på fabrikken og som ektefelle og mor til fire barn. Minstelønna for en tekstilarbeider ligger
et sted rundt 650 kroner per

måned, avhengig av kvalifikasjoner. ”Anju” har organisert seg i en
fagforening og gjør sin stemme
hørt, selv om det kan bety at hun
kan miste jobben eller bli utsatt
for andre represalier. Vi spør hva
hun ville ha brukt pengene på
hvis hun tjente mer. Hun svarer
uten å nøle: ”Levd et bedre liv. Og
jeg ville ha flyttet herfra”.

02.
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Bildeserie

Bildeserie

06.

07.

04. I demonstrasjonstog for høyere
lønninger.
Foto: Carin Leffler

05. Området rundt vannpumpa er barnas
lekeplass. Mange av barna går ikke på
skolen. De store barna må passe på sine
småsøsken når foreldrene er på arbeid.
Foto: Florian Lang

06. Sandalene må vente utenfor.
Foto: Florian Lang

07. Alt kan kjøpes og selges i Gurgaon.
Gatekremmer i hvilemodus.

04.

Foto: Florian Lang

08. Skilt på det lokale fagforeningskontoret: ”Verdens arbeidere organiser
dere, dere har intet å tape bortsett fra
lenkene.”.Foto: Carin Leffler

08.

10. Syersken ”Anju” blar i Folkevett.
«Han er gammel og vakker» sier hun om
Framtiden i våre henders grunnlegger Erik
Dammann som pryder forsiden.
Foto: Florian Lang

05.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Alene
på melankolistranden
Man skal helst befolke sitt
liv for å unngå tristhet, men likevel sitter jeg mutters alene i stillevognen i toget fra Lillestrøm
til Tønsberg. Også på bussen fra
Tønsberg til Åsgårdstrand, er
det langt mellom folk. Fire sjeler, godt innpakket, sitter spredt
i bussen, som om noen bevisst
har stuet oss bort fra hverandre.
En femte sjel stiger på, en kvinne
med brodder på skoene og grønn
strikkelue med øreklaffer på
hodet. Hun dumper ned på første
sete, for seg selv.
Det oversette mennesket

Jeg drar til Åsgårdstrand tidlig
i Edvard Munch-året for å lete
etter stedet der han malte et av
sine mest kjente bilder, «Melankoli». Akkurat det bildet har gjort
inntrykk på meg, helt siden jeg
så det for første gang i tenårene.
Det kan være vanskelig å skjønne
hvorfor et kunstverk gjør inntrykk, men her skjønner jeg det.
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Jeg kjenner meg igjen i den virkeligheten «Melankoli» beskriver.
Den er allmennmenneskelig. For
meg har «Melankoli» vært selve
bildet på det oversette mennesket. Munchs «Skrik» virker ikke
sånn på meg, jeg kjenner meg
ikke igjen i det.
Det lille stedet i Vestfold
Edvard Munch ble svimmel
bare han så et fjell, og fremstilte
aldri et fjellandskap, skriver vennen Rolf E. Stenersen i boken
«Edvard Munch – nærbilde av et
geni». Landskapet i Åsgårdstrand
derimot, det stemte overens med
sinnet hans. Det var særlig den
steinete stranden han malte.
Landskaper han malte i Frankrike og Tyskland minner ofte om
det lille stedet i Vestfold.
Jeg er den eneste som forlater
bussen i Åsgårdstrands havn,
og havnen er folketom. Jeg ser
bare noen lystbåter i vinterdvale
og noen parkerte biler. En kråke

sitter på toppen av en båtmast
og roper «kra, kra». En stokkand varsler «kvekk, kvekk» når
jeg nærmer meg, og får med seg
resten av flokken sin lenger ut på
sjøen.
Melankoli

Naturen endret seg etter Munchs egen sinnsstemning, og den
var ofte preget av depresjon og
angst. «Disse svakheter vil jeg
beholde, de er jo en del av meg
selv. Jeg vil ikke ha sykdommen
vekk, hvor meget skylder jeg ikke
sykdommen min kunst». Munch
var redd for nære vennskap, både
med kvinner og menn.
Jeg går alene på knirkende snø
og frossensprø tang nedenfor
det lille huset Munch eide her i
Åsgårdstrand. Alene? Nei, vent.
En dame med hund kommer. En
svart retriever trekker damen mot
meg. Kontakt oppstår. – Jeg leter
etter stranden der Munch malte
«Melankoli», sier jeg.

– Du går på den nå, men her er
mye forandret, sier hun.
– Med litt velvilje kan jeg kjenne
igjen linjene, sier jeg. Damen sier,
mens jeg klapper hunden hennes:
– Mer burde vært værende her slik
det var på Munchs tid, det mener
nå jeg.
Klang av musikk

«Melankoli» har en sjelden klang
i fargen og er briljant musikk,
skrev Munchs kollega Christian
Krogh. Han mente maleren fortjente komponist-gasje for maleriet.
«Som katter sparer på de skarpe
klørne sine, slik sparte Munch
på det å se», skriver Stenersen.
Munch gikk tur som i søvne. Han
stanset sjelden for å se seg om,
han var fengslet av egne tanker.
Han hadde ingen glede av å gjengi
et landskap som det var. For ham
var kunst det motsatte av natur.
Landskapet spilte en stor rolle i
kunsten hans, men gjerne som

“

Det kan være vanskelig å skjønne
hvorfor et kunstverk gjør inntrykk,
men her skjønner jeg det.

en slags kommentar til figurenes
sinnsstemning.
Halvlys

Jeg står på kyststien som kommer fra Tønsberg og fortsetter
nordover mot Horten. Solen
har forsvunnet. Tre frosne
nyper lyser likevel kraftig røde
mot snøen og rullesteiner dekket av fryst sjøvann, lyser hvite.
Munch visste ikke om noe annet

sted med så vakkert halvlys som
Åsgårdstrand.
Jeg hører en låt av Liszt fra
bukselommen. Mobilen ringer.
Jeg forteller en venn at jeg går i
Munchs fotspor på «melankolistranden».
– Du vet vel hvorfor mannen på
maleriet ser så lei seg ut, spør
han. – Det er fordi han er oversett
eller forlatt, sier jeg. – Nei, det er
fordi han ikke kan svømme, sier

min venn. Det hadde han hørt
en liten gutt svare da gutten ble
spurt av en omviser på Munchmuseet.
Daglig applaus
Jeg sparer ikke på mine skarpe
klør, men jeg blir også lett oppslukt av tanker når jeg rusler
på en strand. For eksempel: Er
det feil å omtale seg selv som et
selvstendig individ, når jeg er så

Maleri: «Melankoli» av Edward Munch

avhengig av andre, og når mye av
det jeg driver med styres av behovet for å bli sett og likt? Tomhet
og melankoli er symptomer på en
for stor vektlegging av jeg´et, har
jeg lest psykologer si.
«Daglig applaus er nærende»,
sa den italienske filmskaperen
Frederico Fellini. Det er derfor
klovner eldes så godt og lever så
lenge, mente han.
Når ga jeg selv applaus sist?
FOLKEVETT nr. 1 • 2013
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Aktuelt

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.

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.

Moods of Norway ga etter for forbrukerpress

Følg oss på:
www.framtiden.no/facebook

To dager etter at Framtiden i våre hender lanserte en underskriftskampanje for mer
åpenhet i tekstilbransjen, valgte Moods of Norway å gi etter. – Det viser at
forbrukerpress nytter, sier Arild Hermstad.

www.twitter.com/fivh
www.youtube.com/framtidenivh

Verv deg til en flott premie

Den internasjonale kleskjeden H&M er pekt ut som årets etikk-versting for 2012 av
Framtiden i våre hender. (foto: Arne Storrønningen).

for at forholdene ved fabrikkene
er bra.
– Men åpenhet er første skritt
på veien, og det en forutsetning for at vi skal kunne sjekke
arbeidsforholdene ved fabrikkene og knytte dem til bestemte
kleskjeder, sier Hermstad.
På kampanjesiden er det også
laget en oversikt over hvilke
kleskjeder som er åpne og hvilke
som ikke er det. Her er den:

Framtiden i våre hender har i
mange år jobber for mer rettferdig og etisk tekstilbransje. For at
vi, journalister og andre organisasjoner skal kunne sjekke hvordan
forholdene er på fabrikkene, er
det viktig at kleskjedene er åpne
og hvilke fabrikker de bruker.
I dag nekter de største kleskjedene, som H&M, Kappahl, Lindex, Zara, Cubus og BikBok å
fortelle hvilke fabrikker de bruker. Slikt hemmelighold gjør det
vanskelig å avdekke barnearbeid,
grov underbetaling og dårlige
arbeidsforhold som kan knyttes
til kleskjedene.
For å endre på dette hemmeligholdet, har Framtiden i
våre hender satt i gang en stor
underskriftskampanje på internett hvor vi krever at kleskjedene
offentliggjør sine fabrikklister.
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Allerede etter to dager ga kampanjen resultater. Det verdenskjente norske selskapet Moods
of Norway, som i lang tid hadde
nektet å offentliggjøre sine
fabrikker, snudde helt om og
sendte ut en pressemelding om
at de nå vil praktisere åpenhet
og fortelle hvilke fabrikker de
bruker.
– Dette viser at kampanjen
fungerer og at folks underskrifter betyr noe, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre
hender.
Kampanjen vil pågå utover
våren, og Hermstad har tro på
at flere enn Moods of Norway vil
la seg presse.
– Nå er målet at kjeder som
H&M, Kappahl, Lindex, Zara og
Cubus også skal offentliggjøre
sine fabrikker, og for at det skal

skje, trenger vi så mange underskrifter som mulig. Jo flere som
skriver under, desto større blir
presset på kleskjedene. Målet er
fullstendig åpenhet fra alle, sier
Hermstad.
Kampanjen finner du ved å gå
inn på nettsiden vrengkleskjedene.framtiden.no.
Blant selskapene som i lengre
tid er Helly Hansen. De har aldri
angret på det.
– Vi ønsker å ha helt transparent produksjon i alle ledd, rett
og slett fordi vi ikke har noe å
skjule. Alle våre fabrikker vet at
vi legger dem ut på vår nettside
tilgjengelig for alle, så da skjerper de også arbeidsforholdene,
sier Richard Collier, produktsjef
i Helly Hansen.
At kleskjedene praktiserer
åpenhet er likevel ingen garanti

Hemmelige fabrikklister:
• H&M
• Kappahl
• Lindex
• Gina Tricot
• Zara
• Match
• VIC
• Boys of Europe
• BikBok
• Dressmann
• Cubus
• Carlings
Offentlige lister:
• Helly Hansen
• Stormberg
• Moods of Norway (På forespørsel)
• Nike
• Patagonia
• Adidas
• Puma
• Levi‘s
• Dockers
• Timberland

H&M kåret til årets etikkversting
Helt siden 2003 har Framtiden i våre hender kåret «Årets etikkversting». For 2012 er det kleskjeden H&M som stikker av med den lite
prestisjefylte prisen. I høst har det kommet fram at arbeidere som
syr klær for H&M tjener så lite som to-tre kroner timen og at de ofte
jobber under både dårlige og farlige forhold. Samtidig som dette avsløres, vet vi også at H&M-sjefene er blant verdens rikeste og henter
ut milliarder i utbytte hvert år. Vi mener at H&M, som en av verdens
største kleskjeder, må ta samfunnsansvar, gå foran som et godt
eksempel og sette standard for hele industrien når det gjelder lønn
og arbeidsforhold til de som produserer klærne våre. H&M må også
snarest åpne opp og fortelle hvilke fabrikker de kjøper klærne sine fra,
slik andre i tekstilindustrien allerede gjør. Først da kan organisasjoner
og journalister foreta uavhengige kontroller av arbeidsforholdene på
fabrikkene i land som Kambodsja og Bangladesh. Vi håper at med
sterke presset som nå er mot H&M, blant annet fra dere forbrukere,
vil de skjerpe seg slik at de ikke er på denne listen til neste år.

Nei til oljeutvinning i Lofoten,
Vesterålen og Senja!
Mye tyder på at oljeutvinning i nord kan bli et viktig tema i valgkampen. Framtiden i våre hender kommer til å være på banen sammen
med de andre miljøorganisasjonene og kjempe for at det ikke blir noe
av. Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de mest sårbare og verdifulle
havområdene i verden, og Framtiden i våre hender mener det er viktig
å verne områder som dette mot oljeutvinning. Dette er også et av
verdens viktigste fiskeriområder. Fire av verdens ti største fiskebestander gyter her. Det er her vi har de største bestandene av torsk og sild
i verden. Kunnskapen vi har viser at det vil være absurd å bore etter
olje i matfatet og øke klimagassutslippene.
I tillegg til at dette er viktig fiske- og naturområder å ta vare på,
mener vi at Norge snarest må begynne å omstille seg til en framtid uten
olje og gass. Da kan vi ikke utvinne olje og gass på stadig nye steder.

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

Start et lokallag

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

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
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Ytring innenfra

Folkevett

kolofon
Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (fivh)
som arbeider for miljøan-

Lykke til, Eskil!

svar, rettferdig fordeling

Arbeiderpartiet er ikke villig til å sette grenser for norsk oljeutvinning. Nå åpner partiets programkomite for utvinning også i det
unike området Lofoten, Vesterålen og Senja. Bare AUFs leder Eskil
Pedersen stemte i mot.

tiske og religiøse interes-

Hvordan rimer det med partiets visjon,
slik den er formulert i programmet: «en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk
balanse…». Jeg vil hevde at partiets grenseløse
oljeiver bryter med visjonen.
Verden er allerede i økologisk ubalanse takket
være brenning av kull, olje og gass. Jorda varmes
opp – og klimaet kommer i ubalanse. Brenning
av norsk olje og gass bidrar årlig med 530 millioner tonn CO2 (2010). Det er like mye som
det Storbritannia, Frankrike og Brasil slipper
ut til sammen! Klimaeffekten av disse utslippene rammer urettferdig. Den rammer hardest
fattige land som til nå har sluppet ut minst
klimagasser og som har minst mulighet til å
tilpasse seg.
Den uhemmede norske oljeletingen og utvinningen er urettferdig også på en annen måte.
Maksimalt en tredel av verdens påviste fossile
reserver kan brennes de neste 40 år hvis jorda
skal unngå mer enn to graders oppvarming.
Hvilke land skal få lov til å utvinne alle sine
reserver? Er det rike Norge eller er det langt fattigere land med fossile reserver?

og livskvalitet. Bladet er
uavhengig av partipoli-

Olje og gass gir penger og arbeidsplasser og
vil bidra til å sikre Norges overklasseposisjon
i en verden som vil slite med ekstremt vær og
ekstrem ulikhet. Blir det ”svelt i hjel” om vi lar
noe av petroleumen vår bli liggende under havbunnen? Neppe. Våre naboland tilhører også
verdens suksessland, selv uten oljeinntekter. –
Det er ikke oljen, men vår felles arbeidsinnsats
som er grunnlaget for velferden, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Flertallet i Arbeiderpartiets programkomite
lar solidaritet og miljø vike for økonomi. Jeg
håper flertallet på partiets landsmøte i april ser
det annerledes og følger AUF. En hemningsløs
norsk oljeutvinning er uforenlig med partiets
visjon.
Lykke til med mobiliseringen foran landsmøtet,
Eskil Pedersen!

ser. Det kommer ut med
fem nummer i året.
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Pinner er i sin enkelhet et ypperlig utganspunkt for læring. Bark, selje, kvae, kvist, ved, ask, hassel, blad, kvisthull,
gren, never, bjørk, årringer – det er mange ord å lære av en pinne.
Men pinnen innbyr også til språkutvikling gjennom lek tenk alt hva en pinne kan være! Pil, pinnedyr, stafettpinne, sverd, huskonstruksjon, penge, barkebåt – en venn. Ja, bare tenk på Knerten. En bit av naturen, helt unik
og helt uten kostnad. Et strålende utgangspunkt for lek der barna lærer sosialt samspill, utvikler språk, styrker
det kreative, øver fantasien, lærer å samarbeide. Forskning på lek peker på uttallige positive effekter. Lek øver og
styrker alle menneskelige evner og ferdigheter og er det beste grunnlag for læring. Derfor er lek viktig. Spesielt i
vår tid preget av mange styrte aktiviteter og lite tid til fri lek for de fleste. Da må vi skape rom for leken. Det gjør
vi på Steinerskolen.
Lek mer!

Folkevett er tilsluttet
Fagpressens Redaktør- plakat.

nr. 1 • 2013

Ja, all lek utvikler språk.

Abonnement: kr. 275,– per år
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Tror du våre elever
lærer norsk ved
å LEKE med pinner?

Ninon Onarheim
Mediesekretær i Steinerskoleforbundet

w w w . s t e i n e r s k o l e n . n o

Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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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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