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SLÅR SEG SAMMEN?

– Denne sammenslåingen kan gi miljøkampen ny
vitalitet. Framtiden i våre hender og Grønn hverdag kan bli én organisasjon fra 1. januar 2014.

Klarer vi å nå de nye kravene til gjenvinning av bilvrak i Norge?
Autoretur med samarbeidspartnere jobber kontinuerlig for å
øke graden av gjenvinningen ved behandling av vrakede biler.
Teknologien som benyttes for å miljøsanere og fragmentere
vrakede biler er stadig under utvikling. Det samme gjelder materialbruken i produksjonen av nye biler. Det skjer også endringer i
forskjellige lovverk. De nye kravene fra år 2015 innebærer 95%
gjenvinning mot dagens 85%.
Skjerpede krav fra år 2015 I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv: 85 prosent av bilens
vekt skal gjenvinnes, noe som i seg selv et høyt krav. Fra år 2015

www.autoretur.no

skjerpes kravet til 95 prosent, fortsatt slik at bare 10 prosent kan
energi-gjenvinnes. Gjenvinnings-bransjen er i stadig økende grad
er internasjonal, og handel med fraksjoner under gjenvinning vil
sannsynligvis i økende grad krysse grensene innen EØS-området.
Det finnes allerede i dag post-shredder anlegg i Europa som oppfyller de nye kravene til 95 prosent gjenvinning, som blir innført i år 2015.
Unngå særnorske regler Autoretur med samarbeidspartnere er meget
opptatt av at det ikke blir innført særnorske regler for gjenvinning
av vrakede og utrangerte kjøretøyer. Myndighetenes regler bør
konsentreres om å sette krav til resultatet av gjenvinningen – ikke til

Kilder: ELV Direktiv 2000/53/EC, Risk Assessment Report (EU –RAR-HH 2006, EU-RAR-EV 2008)
COWI-rapport, februar 2013; Utrangerte kjøretøy og miljøgifter i materialstrømmer ved fragmenteringsverk

hvordan resultatet skal oppnås. I Europa har industrien over tiår hatt
anledning til å teste ut ulike metoder for å nå målene til gjenvinningsgrad. Denne utviklingen av sofistikerte metode pågår kontinuerlig.
Dersom regelverket skal bestemme hvordan gjenvinningen skal foregå,
vil utviklingen stoppe. Det har vi simpelthen ikke råd til, sett fra
et miljøperspektiv.
Autoretur har siden 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning
av kasserte kjøretøyer. Autoretur AS drives på non-profit basis for
å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer
i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler,
til bransjens og miljøets beste.
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I MatoGrosso i Brasil strekker soyamarkene seg i et endeløst
monotont landskap mot horisonten. Lurer du på noe av forklaringen på hvorfor du kan kjøpe ferdig grillet kylling til 29 kroner
i nærbutikken din, finner du noe av svaret her, på den andre siden
av Atlanterhavet.
I denne utgaven av Folkevett kan du lese mer om Brasils satsing
på soyaproduksjon og hvordan norsk kyllingproduksjon har gjort
seg totalt avhengig av den omstridte og ikke-bærekraftige produksjonen av soyabasert kraftfôr . Framtiden i våre henders journalist
og researcher Anne Kari Garberg har besøkt noen av soyafarmene
i områdene som forsyner norsk landbruksnæring med kraftfôr.
Økt etterspørsel etter billig kyllingkjøtt krever at dyrene vokser
raskere og har kortere levetid før slakting. Da er billig kraftfor fra
Brasil viktig. Soya fra Brasil er en av de billigste proteinkildene
landbruket kan oppdrive. Forbruket av soyamel i norsk kraftfor
har økt med over 30 prosent de siste 10 årene. «Paradoksalt ligger nå noen av de viktigste landbrukskommunene for norsk matproduksjon ikke på Jæren eller Toten, men på den andre siden av
Atlanterhavet i Mato Grosso i Brasil» skriver Anne Kari Garberg i
sin reportasje i bladet du nå holder i hendene.

“

Noen av de viktigste landbrukskommunene for norsk
matproduksjon liggere ikke
på Jæren eller Toten, men i
Mato Grosso i Brasil.

Brasiliansk soyprduksjon og norsk billigkylling har en emmen
bismak. Brasil ligger på verdenstoppen i bruk av sprøytemidler. En
studie påviste spor av plantevernmidler i blod og urin hos 75 prosent av soyaarbeiderne.En annen forskningsrapport dokumenterte
spor sprøytemidler i morsmelken hos 60 prosent av kvinnene i en
by knyttet til soyaproduksjonen. Lokalbefolkningen utsettes for
store eksponeringer med giftige sprøytemidler og massiv rydding
av skog fører til omfattende artstap.
Store områder med skog på Brasils savanne blir ryddet for nye
plantasjer. Magasinet The Economist har karakterisert den sterke
veksten i Brasils landbrukseksport som et økonomisk mirakel. At
det samtidig er en økologisk og sosial katastrofe skyves under teppet. Den delen av historien kan du lese i denne utgaven av magasinet Folkevett.
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Perspektiv
Av Gunn Hild Lem
skribent og forfatter
Gunnlem@gmail.com

Mandig miljøvern
«Det er til syvende og sist det miljøvern dreier seg om, å beskytte
sårbare mennesker og dyr, barn og ufødte generasjoner fra alle som
vil utnytte og ødelegge livsgrunnlaget deres.»
Om du tenker et øyeblikk på miljøvern i Norge er sjansen stor for
at du ser for deg en mann. Arild
Hermstad, Frederic Hauge, Dag
Hareide, Lars Haltbrekken og
Kurt Oddekalv fronter hver sin
organisasjon. Kanskje tenker du
på Rasmus Hansson, Steinar Lem
eller Erik Dammann. Eller kanskje Petter Stordalen?
Sannsynligheten for at du forbinder miljøvern med en kvinne
er langt mindre. Av de «voksne»
miljøvernorganisasjonene fikk
WWF en kvinne, Nina Jensen,
som generalsekretær i 2012.
Men betyr denne overvekten
av menn i ledelsen at miljøvern i
seg selv er litt barskt? Eller er det
bare ledelse per se som fortsatt er
mannsdominert?
Det er lenge siden miljøvern
betydde fotformsko og neslesuppe, ikke et vondt ord om noen
av delene, men appellen var kanskje
begrenset til en viss periode. Det
har vært mye snakk om den nye
mannsrollen, at menn føler seg
usikre. Jeg tror det først og fremst
reflekterer noe positivt, at både
menn og kvinner i større grad kan
gjøre som de ønsker heller enn å
fylle visse forventninger basert på
kjønn. Mandighet og kvinnelighet
er i større grad blitt et spørsmål
om form og nyanser enn konkrete
forskjeller. Gode egenskaper er
attraktive hos begge kjønn. Likevel styres vi mer av følelser, ofte
ganske primitive sådanne, enn vi
kanskje innrømmer.
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Det har vært gjort noen få
undersøkelser for kjønnsforskjeller når det kommer til miljøvern.
Hvis vi ser på tallene nedover i
rekkene, reflekteres ikke mannsdominansen i toppen. Hovedtrenden er at forskjellene er
ganske små, men kvinnene vinner når det gjelder holdninger.
Kvinner bekymrer seg litt mer for
miljøet og føler en litt større grad
av ansvar for alt fra resirkulering
til klimaendringer.
Det eneste punktet gutta slår
oss på, er når det kommer til
rovdyr. Også her er kvinner mer
bekymret, men vi velger feil side
å bekymre oss for. Vi tror rovdyr

er farligere enn de er, og er rett
og slett litt mer pysete. Litt flere
kvinner vil ha færre rovdyr, vil ha
dem lengre fra folk eller vil rett og
slett utrydde ulv og bjørn.
Når det kommer til handling
ligger vi derimot omtrent likt.
Eneste unntaket er at menn kjører mer bil, men det kan like gjerne
skyldes kvinner som overlater
rattet til en mann, som bevisste
avgjørelser om å kjøre mindre bil.
Kvinner i barnefamilier ligner i
hvert fall mer på menn i barnefamilier enn på enslige kvinner
som ikke trenger å kjøre unger på
foballtrening eller ballett.
Av medlemsmassen i Fram-

Det organiserte miljøarbeidet i
Norge domineres av kvinner, mens
menn innehar de viktgste lederposisjonene. Her Frederic Hauge,
stifter og leder av Bellona. I 2007
kåret det amerikanske nyhetsmagasinet Time Magazine ham
som en av verdens miljøhelter
sammen med blant andre Al
Gore og Robert Redford.

tiden i våre hender er bare 39%
menn. Kanskje burde flere menn
få øynene opp for at miljøvern
faktisk kan være ganske sexy.
Stordalen og Hauges bad-ass
kamp mot utslipp har hatt sine
minneverdige øyeblikk. Men
også menn som tar beskytteransvar, har en sterk appell. Det er
til syvende og sist det miljøvern
dreier seg om, å beskytte sårbare mennesker og dyr, barn og
ufødte generasjoner fra alle som
vil utnytte og ødelegge livsgrunnlaget deres. Den appellen er kanskje mer varig enn alle skiftende
forventninger om stil.

Ninis lille grønne

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

02

Dyrk litt mat
Man trenger ikke være
gartner eller ha hage for å
dyrke litt kortreist og økologisk mat. Lærerikt er det
også, for store og små. Hva
med å dyrke velsmakende
agurker eller tomater i et
hjørne i stuen, krydderurter
til te og urter i vinduskarmen, eller hvitløk og bær
på balkongen.

03

Fjerne svettelukt
I tillegg til å fungere som
tøymykner og bevare farger, er eddik også effektiv
til å fjerne bakteriene som
er årsaken til gammel svettelukt i klær og treningstøy.
Ha noen spiseskjeer eddik i
skyllevannet eller legg klær
i bløt i eddikvann en dag
eller to. Kan også brukes
med ull.

Foto: Sxc

Prøv varmt vann i vasken
og en sugepropp, eller fjern
skit i vannlåsen. Hjelper
ikke det, kan to til tre
spiseskjeer natron og 1 dl
eddik i sluken hjelpe. La det
bruse ferdig i omtrent 15
minutter. Skyll godt med
kokende eller varmt vann
så ikke rester fester seg i
avløpet. Gjenta hvis behov.

Global matsløsing
Globalt kaster vi opp mot halvparten av all mat som produseres. I Norge kaster vi hvert fjerde
handlenett med mat. Forbrukere
kaster mest med hele 67 prosent
av det totale matsvinnet ifølge
ForMat. Dette er både uetisk og
et stort miljøproblem. Transport,
skog som blir fjernet for land-

bruk, emballasje og ikke minst
søppelhåndteringen bidrar til
store klimagassutslipp og forurensning.
Tips til mindre matkasting:

1. Mye mat varer lengre enn datomerking tilsier. Bruk sansene,
lukt og smak før du kaster.

2.Ha en «Bruk det jeg har»-uke
med jevne mellomrom. Rydd
frem fra bakerst i skap, kjøleskap og frys, og lag retter av det
du har.
3. Bruk opp rester, gjerne med
faste restedager.
Restematoppskrifter finner du på
matvett.no.

Naturlig sommerhår
Natron og eddik kan erstatte konvensjonell
sjampo og balsam som kan inneholde ugunstige
kjemikalier. En spiseskje natron i håndflaten
blandes med litt vann, massèr inn i håret og skyll
godt. Eddik som balsam vil gjøre håret mykt, tilføre glans og hos noen fjerne flass. Bland tre ss
hvit eddik eller eplecidereddik, med tre kopper
vann på en sprayflaske. Spray på litt av blandingen, massèr inn, la virke noen minutter og skyll
ut. Håret vil ikke lukte eddik. Håret kan ha behov
for å tilpasse seg den naturlige metoden, så noen
kan oppleve at håret ikke virker rent den første
tiden.
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Framtiden i våre
hender og Grønn
Hverdag kan bli en
sammenslått ny
organisasjon fra 1.
januar 2014.

01.

Fivh+Grønn Hverdag=
Framtiden i våre hender og
Grønn Hverdag kan bli en sammenslått ny organisasjon fra
1. januar 2014. Styret i Grønn
Hverdag har sagt ja til å starte
en formell sammenslåingsprosess. Fivh skal ta endelig stilling
til spørsmålet i et styremøte 7.
juni, men har tidligere vedtatt at
de er åpne for planene om sammenslåing og at de er «villige til
å bytte navn for å fornye organisasjonen, og til å sammen utvikle en ny virksomhetside for en
sammenslått ny organisasjon».
Arbeidet med å skape en ny
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sterk norsk miljøorganisasjon på
grunnmuren av dagens Fivh og
Grønn Hverdag har pågått i lengre tid. I et vedtak på Framtiden
i våre henders ordinære landsmøte oktober 2012, stilte et stort
flertall av delegatene seg bak en
uttalelse om økt samarbeid mellom norske miljøorganisasjoner,
og en mulig sammenslåing med
Grønn Hverdag.
Rådsorganisasjonene som
står bak Grønn Hverdag fattet i
et møte 28. mai endelig vedtak
om å nedlegge organisasjonen i
sin nåværende form og ga sam-

tidig styret fullmakt til å sikre
at Grønn Hverdags kjernevirksomhet videreføres på en hensiktsmessig måte.
På grunn av nye regler for
statsstøtte ble bevilgningene til
Grønn Hverdag redusert fra sju
millioner i 2011 til en og en halv
million kroner i 2014. Det siste
året har Grønn Hverdag vært
på jakt etter en ny modell som
kan sikre videre drift. En sammenslåing med Framtiden i våre
hender og navnebytte må endelig godkjennes av Framtiden i
våre hender i et ekstraordinært

landsmøte til høsten. Tidspunkt
for ekstraordinært landsmøte
er enda ikke bestemt, men vil
trolig finne sted rundt den 20.
oktober. I skrivende stund har
ikke Framtiden i våre henders
hovedstyre gitt endelig grønt
lys til landsmøtebehandling om
sammenslåing. Det er lite som
tyder på at et endelig sammenslåingsvedtak i hovedstyret ikke
vil få tilstrekkelig oppslutning.
Det vil eventuelt skje på styremøtet 7. juni etter at Folkevett er
levert til trykking. Lesere som er
interessert i oppdatert informa-

Fusjon

– En sammenslåing av to sterke organisjoner kan gi miljø
og klimasaken i Norge ny vitalitet og energi. Vi har ikke
50 nye år til langsom mobilisering. Klima- og miljøkrisen
tårner seg opp og krever nye grep og mot til satsing, mener
styrelederne i Fivh og Grønn Hverdag.

En stor mulighet

sant?
01. Styrelederne i henholdsvis Grønn
Hverdag, Karen Johanne Strømstad
(t.v.) og styreleder i Framtiden i våre
hender, Anne Skranefjell, mener de to
organisasjonene samlet kan gi klima- og
miljøkampen et viktig løft. (foto: Arne
Storrønningen)

sjon om sammenslåingsprosessen
kan finne det på framtiden i våre
henders nettside framtiden.no
Framtiden i våre hender vil
invitere medlemmer og andre
interesserte til en idékonkurranse
om et nytt navn. Sjekk utlysning
på Fivhs hjemmesider.

Karen Johanne Strømstad, styreleder i Grønn
Hverdag og Anne Skranefjell, styreleder i Framtiden i våre hender, har travle dager. Dersom
sammenslåingen blir endelig vedtatt i Fivhs
ekstraordinære landsmøte til høsten vil det etableres en ny sammenslått organisasjon med muligens
nytt navn og fornyet politisk plattform som skal
være fullt operativ fra 1. januar 2014. Grønn Hverdag og Framtiden i våre hender har allerede hatt
suksess med sin virksomhet, mener de to. Grønn
Hverdag har miljø-Norges best besøkte nettsted.
Mer enn 60.000 enkeltpersoner og familier har de
siste omkring ti årene engasjet seg som aktive støttespillere for Grønn Hverdag. Tusenvis av norske
husholdninger har tatt Grønn Hverdags «miljøsteg» og forpliktet seg til å legge om egen livsstil
på viktige områder som bruk av offentlig kommunikasjon, økologisk mat, osv.
Flere av kampanjene til Grønn Hverdag som
palmeoljekampanjen og kampanjene mot ikkebærekraftig produksjon av scampi har fått stort
gjennomslag og internasjonal oppmerksomhet.
En annen viktig del av Grønn Hverdags virksomhet er lokalt aksjons- og kampanjearbeid i
samarbeid med skoler, bedrifter og kommuner.
Et eksempel er «beintøft», en aksjon som skal stimulere elever i grunnskolen til å gå til å fra skole
og fritidsaktiviteter.
Framtiden i våre hender er miljø-Norges største medlemsorganisasjon med rundt 20.000 betalende medlemmer, 20 lokallag og samarbeider
med nasjonale grupper i 10 afrikanske og asiatiske land, samt uavhengige søsterorganisasjoner
i Sverige, USA og Storbrittania. Framtiden i våre
hender har i mange år systematisk overvåket norske bedrifter og norske investeringer i fattige land.
Organisasjonen har vært en viktig pådriver for å
utvikle etiske retningslinjer for oljefondets konglomorat av investeringer verden over. Mange av
prosjektene har fått stor offentlig oppmerksomhet, ikke minst kampanjene for levelønn og for å
bedre arbeidsforholdene i den internasjonale tek-

stil-industrien. Gjennom nesten 40 år har Framtiden i våre hender vært en viktig, og trolig den
viktigste stemmen i debatten om redusert forbruk
og dyp samfunnsforandring.
– Grønn Hverdag og Framtiden i våre hender
har langt flere likhetstrekk enn forskjeller. Ved
å slå oss sammen kan vi utvikle en slagkraftig
norsk miljøorganisasjon som tar folks hverdag på
alvor og som bidrar til økt tynge for å mobilisere
befolkningen i kampen for en bærekraftig og mer
rettferdig verden.
Vi vurderer den økonomiske og organisatoriske
risikoen som lav, samtidig er det mulig å skape
et gjennombrudd for en norsk miljøpolitikk som
har en sterk folkelig forankring, mener Skranefjell
og Strømstad. En slik sjanse bør vi ikke la gå fra
oss. Det finnes ingen ferdig suksessoppskrift, men
mulighetene er store for at vi kan dytte miljø- og
klimasaken i Norge mange hakk framover, hevder
de to styrelederne.
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Trenger folkelig engasjement
– Klimakrisen kan ikke løses uten
folkelig mobilisering. Dagens norske
klimapolitiske virkemidler angår i liten
grad hverdagen til folk flest.
Norsk klimapolitikk må underbygges av et mye større folkelig
engasjement , mener professor
ved institutt for tverrfaglige
kulturstudier, NTNU , Knut
Holtan Sørensen. Han mener
regjeringen mangler et stort folkelig fellesprosjekt.
Det skremmende er at folk
ikke tror klimatiltak haster, eller
at krisen ikke er farlig, fordi politikerne gjør lite. Det så vi tydelig i forbindelse med en stor ny
undersøkelse om folks klimaengasjement. Konklusjonen til
mange var at hadde det virkelig vært så alvorlig som mange
hevdet, så ville politikerne gjort
mye mer. Det viser også at folk
har stor tillit til det politiske systemet, mener Holtan Sørensen.
Klima og miljøkamp mangler
på viktige punkter tilknytning
til folks hverdag og dagligliv,
hevder professoren i et intervju
med Folkevett. Det handler om
kvoter, CO2-avgifter, avansert
teknologi, rensing og «månelanding». Alt dette berører i forsvinnende liten grad mitt og ditt
daglige liv,
Denne sammenhengen mellom manglende politisk klimaengasjement og manglende
forståelse hos folk flest for at
virkningsfulle klimatiltak er
nødvendige, skaper en negativ
spiral. En usynlig klimapolitikk
fører til lav folkelig mobilisering,
og påvirker i neste omgang de
politiske beslutningstakerne til
å prioritere klimakampen på
hjemmebane enda lavere.
Et viktig spørsmål er om
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regjeringens klimavirkemidler
som ikke engasjerer folk flest,
allikevel er effektive?
- Mye tyder på at de ikke er
så effektive, mener professor
Holtan Sørensen. Prisene i det
internasjonale kvotemarkedet
er så lave at det nærmest er en
vits. Et marked for klimakvoter
var ment å være et helt sentralt
virkemiddel, men virker i liten
grad. Det samme gjelder delvis
støtte til bevaring av regnskog
og utvikling av fornybar energi
i fattige land og overgangsøkonomier. Effekten har ofte vist seg
begrenset. Muligheten til å kontrollere hvordan pengene brukes
har heller ikke vært bra.
- Er det et åpent tidsvindu for
et miljøarbeid med større fokus på
grønne hverdagsløsninger nå?
- Det er vanskelig å se at det
finnes et slikt åpent tidsvindu
for en folkelig miljøkamp nå.
Økonomisk krise og lav sysselsetting i hele vest-Europa er
ikke noe godt utgangspunkt for
grønn hverdagsmobilisering. På
den annen side mener jeg fokuset på tidsvinduer og eventuelt
ledige rom i organisasjonenes
nedslagsfelt, ikke må bli for retningsgivende. Det kan virke passifiserende. Det er i stedet bedre
å tenke at det alltid er mulig å
gjøre noe, nytt handlingsrom
kan skapes der hvor noen våger
å gå i bresjen, mener Holtan
Sørensen.
Den norske miljøbevegelsen
har vært forbausende lite lokal i
sitt arbeid. Det vesentlige av ressurser har blitt rettet inn mot

sentrale og statlige oppgaver. I
virkeligheten pågår det et omfattende miljøarbeid på regionalt
og kommunalt nivå. Å være
tilstede og påvirke prosessene
her vil kunne gi stor gevinst,
mener professoren. Det gjelder
avfallshåndtering, resirkulering,
offentlig transport, løsninger
for sykkelbruk, arealplanlegging, arealutnyttelse osv. Det
har vokst fram en omfattende
lokal vernesektor i Norge i løpet
av de siste tiårene. Det er ikke
usannsynlig å anta at det i dag
finnes like mange kommunalt
og fylkeskommunalt ansatte
personer som jobber med miljøvern som det finnes medlemmer
i Framtiden i våre hender, tror
Holtan Sørensen.
Er tiden for de klassiske med-

Professor Knut Holtan Sørensen ved Insitutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU,
mener norsk klimasatsing ikke engasjerer
folk flest og er uten tilstrekkelig effekt.
foto: Arne Storrønningen

lemsorganisasjonene med fullt
betalende medlemmer og aktive
lokallag i ferd med å ebbe ut?
Flere hevder det, men jeg vet
ikke om det er grunnlag for å
trekke en slik konklusjon. Vi
ser at noen organisasjoner har
medlemsvekst og en gunstig
utvikling, mens andre faller i
oppslutning. Bildet er sammensatt og gir neppe grunnlag for å
tro at medlemsorganisasjonenes
tid er over

Fusjon

Miljøkampen må vinnes lokalt
Det er ikke mulig å vinne miljø- og klimakampen i Norge uten en sterk lokal satsing.
Folk bor i kommuner, bydeler og
gater. De er knyttet til familier,
husholdninger og arbeidsplasser.
De må bokstavelig talt møtes på
hjemmebane.
I en mer enn 150 år gammel
trebygning i sentrum av Tromsø
holder Grønn Hverdag Nord og
Framtiden i våre henders lokallag
i den nordnorske byen til. Svein
Gunnar Karlstrøm er ansatt som
regionleder for Grønn Hverdag
region nord og Morten Waksvik
er frivillig lokallagsleder i Framtiden i våre hender, Tromsø.
Det er ikke et ukjent fenomen
at organisasjoner og virksomheter har et sterkere og mer praktisk
samarbeid på lokalt nivå enn
sentralt. I flere kommuner, blant
annet Tromsø, har organisasjonene allerde et løpende samarbeid i gang. – En sammenslåing
vil være viktig for å utvikle en

sterkt regionalt nærvær i nordNorge, tror de to lokale lederne.
Kampen for å gjøre Tromsø
til en ny oljeby er sterk og trenger motkrefter. Tromsø med
sine 70.000 innbyggere har et
stort grønt potensial. Det bor
mange mennesker her med et
sterkt engasjement for miljø- og
solidaritetsarbeid. Trondheim
har fått et omdømme som en by
med stor satsting på miljø- og
fornybar teknologi. I Tromsø
har oljeinteressene fått alt for
stort spillerom. Jobben nå må
være å gjøre Tromsø til nordNorges grønne hovedstad. I hele
den nord-norske regionen ligger
det til rette for satsing på fremtidsrettet næringsutvikling og
fornybar energi, sier de to lokale
miljølederne i Tromsø.
Svein Gunnar Karlstrøm regionleder for Grønn Hverdag Nord og lokallagsleder for
Framtiden i våre hender, Tromsø samarbeider allerede i mange praktiske lokale saker.
foto: Arne Storrønningen

Tommelen opp
Folk i Norge har for lengst nådd et metningspunkt i
materielt forbruk.

Turid Solgård miljørådgiver for Grønn Hverdag i Haugesund og Nini Hæggernes, lokallagsleder for Framtiden i våre hender på Haugalandet har tro at sterkere satsing på grønt
forbruk og lokalt miljøvern kan engasjere nye og viktige målgrupper i miljøkampen.

foto: Arne Storrønningen

For mange er det dypt meningsfullt å endre livsstil i mer miljøvennlig retning, mener Turid
Solgård, miljørådgiver for Grønn
Hverdag i Haugesund.
Sammen med lokallagsleder
for Fivh Haugalandet, Nini Hæggernes er hun og andre i full gang
med å spikre de siste detaljene i
et stort samarbeidsarrangement
(retromiljøfestivalen) i sentrum
av Haugesund som skal gå av stabelen i første del av juni.
– Som organisasjon kan vi ikke
bare jobbe politisk. Vi må bli flinkere til å treffe folk i deres egen
hverdag., mener Nini Hæggernes
som for full støtte av miljø-kollegaen fra Grønn Hverdag. Det
handler om å alminneliggjøre

miljøvernet og forandringsarbeidet. Vi trenger sjelden gi vanlige
folk dårlig samvittighet, det har
de ofte nok av fra før. Vår jobb
må være stimulere og oppmuntre
folk til å ta små og viktige skritt
i utviklingen mot en mer bærekraftig hverdag, mener de to. – Vi
snakker ofte om en overgang fra
pekefinger til tommel. Miljøbevegelsen har trolig brukt alt for
mye pekefingere opp gjennom
årene. Skal vi få flere vanlige folk
med på laget må vi bli flinkere til
heie på folk og vise at det finnes
hundrevis av praktiske løsninger
på våre daglige miljøutfordringer.
– Praktisk miljøarbeid er faktisk veldig gøy, sier de to miljølederne i Haugesund.
FOLKEVETT nr. 2 • 2013
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Verden rundt

Av Margunn Grønn

Feilslått fokus på pandaer og tigre
Bevaringsmiljøet og NGO-ene trenger å få et bredere fokus
når det gjelder hvilke arter som finnes der ute. Det mener
den australske forskeren og professoren i zoologi, Robert
May.

Foto: Istockphoto

– Hvis du ser på den akademiske bevaringslitteraturen, finner du at to tredjedeler
er om fugler og pattedyr, 20 prosent er om fugler og planter og bare 10 prosent
dreier seg om virvelløse dyr. Og av de 10 prosentene som er om virvelløse dyr, er
to tredjedeler om sommerfugler! Men virvelløse dyr står for den store majoriteten
av arter! sier May.
– Det er forståelig når man skal samle inn penger, at fokuset må være på de
tingene som har følelsesmessig appell, men med penger som allerede er samlet
inn burde agendaen være mer nyansert, mener den australske forskeren.
Kilde: Science
Bevaringsmiljøet fokuserer for mye på pattedyr
og for lite på virvelløse dyr, mener australsk forsker.

Kvinner er fortsatt bedre på
kildesortering enn menn, viser en ny
undersøkelse. (FOTO: ISTOCKPHOTO)

Afrika er i bedre form enn på lenge
skriver The Economist.
(FOTO: FRANCESCO FIONDELLA/FLICKR)

Kvinner best på kildesortering

Kilde: Grønt Punkt Norge
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foto : lillian jonassen

En ny undersøkelse fra Oslo
viser at kvinner fortsatt
er flinkere enn menn til å
kildesortere. 66 prosent av
kvinnene sier at de kildesorterer plastemballasje, mot 60
prosent av mennene. Også
på kildesortering av kartong
er det en forskjell på fem prosentpoeng. – Fem prosentpoeng utgjør faktisk 14 millioner
drikkekartonger, forklarer
Kari-Lill Ljøstad, markedssjef i
Grønt Punkt Norge.

Afrika i vekst
Ikke på et halvt hundreår,
har Afrika kunnet vise til så
gode resultater. Økonomien
blomstrer, de fleste landene
lever i fred, færre barn bærer
våpen og rekordmange går
på skole. I de verst rammede
områdene har hiv-infeksjoner sunket med opp til tre
fjerdedeler. Forventet levealder steg med en tiendedel
i forrige tiår og utenlandske
investeringer er tredoblet.
Kilde: The Economist

Hybridbussen har utseende som
en trikk og produseres av belgiske
Van Hool.

Etter mange års diskusjoner blir det
nå innført karbonskatt i Kina.

Malmø først ut med
hybridbusser

Kina innfører
karbonskatt

Malmø er den første byen i
Skandinavia som tar i bruk
den nye «trikkebussen» Exqui City. Den 25 meter lange
bussen har to ledd og ser
mer ut som en trikk. Hjulene
drives av elektromotorer som
får energien fra en biogassgenerator og fra bremsesystemet. Produsenten mener
kjøredoningen kombinerer
fleksibiliteten til en buss med
effektiviteten til en trikk.

Storutslipper Kina innfører
nå en skatt på CO2-utslipp.
Det blir også innført nye
skatter på bruk av kull og
vann. Myndighetene vurderer også å innføre skatter på
energiintensive produkter
som batterier og luksusvarer.
Nå venter vi på at USA og
EU skal følge etter. Norge
innførte en slik skatt i 1991.

Kilde: Teknisk Ukeblad

(FOTO: ARNE STORRØNNINGEN)

Kilde: Aftenposten

Sult skyldes mangel på demokrati,
ikke mangel på mat
Frances Moore Lappé

Smelter i rekordfart
Ifølge britiske og australske forskere smelter nå isen
på den antarktiske halvøya ti ganger raskere enn noen
gang før de siste 1000 årene.
Oppvarmingen har nådd et nivå hvor selv en liten ytterligere temperaturøkning kan føre til en kraftig økning i sommersmeltingen. Som en
konsekvens vil havnivået i verden stige med mellom en halv og en meter
allerede i løpet av dette århundret.
Foto: Flickr

Kilder: Nature Geoscience, Aftenposten og VG

Nå er det endelig bevist at klimaet i Antarktis er i forandring.

Når formålet er å redde planeten,
er det faktisk et uttrykk for plikt og
patriotisme å bruke sivil ulydighet,
skriver Ecowatch. (FOTO: SIERRA CLUB)

Håp for hiv-pasienter. Bildet viser
den indre strukturen av et hivpartikkel. (FOTO: STEPHEN FULLER/WELL-

Hvordan avskaffe
sult

Kurert for hiv

Klimaforandringer, ikke gressing,
ødelegger den tibetanske høysletten.
( FOTO: JOSEFONEROAD/FLICKR )

COME IMAGES/FLICKR)

THE WORLD BANK)

foto : lillian jonassen

Sivil ulydighet mot
tjæresand
Den amerikanske miljøorganisasjonen Sierra Club har
for første gang i organisasjonens historie engasjert
seg i sivil ulydighet. Kampen
mot olje fra tjæresand anses
som så viktig at man etter
120 år med sivil lydighet nå
tar i bruk virkemidler som
har vært forbeholdt kampen
mot slaveriet, invasjonen
av Mexico og kampen for
borgerrettighetene.

– Vi har oppnådd matsikkerhet,
men det vi først og fremst har fått
er mot, sier kvinnene i DDS til Yes
magazine. (FOTO: CURT CARNEMARK/

Et indisk kvinnenettverk, the
Deccan Development Society
(DDS), som består av 5000
kvinner i 70 landsbyer, har
gjennom å organisere seg og
skaffe kunnskaper om økologisk jordbruk, klart å avskaffe
sult og fattigdom i en rekke
landsbyer. DDS har i tillegg
skaffet arbeid og redusert
kvinnemishandling dramatisk.

En to og et halvt år gammel jente
fra USA er blitt kurert for hiv etter
behandling med standard anti-retrovirale medisiner. Jenta var født hivpositiv fordi moren hadde viruset og
ble behandlet med medisiner nesten
umiddelbart etter at hun ble født og
i 18 måneder etterpå. Hun er i godt
selskap med tyske Timothy Brown
som ble kurert for viruset etter en
benmargstransplantasjon på grunn
av leukemi.
Kilde: The Economist

Klima skyld i
forørkning i Tibet
Man har tidligere antatt at såkalt
overgressing har ført til ødeleggelse av gresset på den tibetanske høysletten. Det gikk så langt
at kinesiske myndigheter tvang
nomadene til å forlate måten de har
levd på i generasjoner. Nå viser nye
undersøkelser at det er klimaforandringene som er årsak til både disse
og en rekke andre forandringer i
området.
Kilde: www.chinadialogue.net

Kilde: www.yesmagazine.org

Kilde: www.ecowatch.com
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Hekta på soya

Det er mer brasiliansk regnskog og natur på middagstallerkenen din enn du tror. Norsk matproduksjon blir stadig mer avhengig av soya fra Brasil.
Hvor dyrkes soyaplantene som til slutt ender opp i
norske kyllingfileter og hva betyr dette for folk og
natur i Brasil? Framtiden i våre hender dro over
Atlanteren for å finne ut mer om hvordan produksjonen av soyaen egentlig foregår.

Brasilianske bønder er med å legge grunnlaget for store deler av norsk matproduksjon. De dyrker den proteinrike soyaplanten som har blitt en så viktig del av norsk
kraftfôr. Mens det norske landbruksarealet minker blir enorme områder på Brasils
savanne omgjort til soyaplantasjer, ikke uten konsekvenser på for naturen, urfolksgruppene og for lokalbefolkningen som lever der.

k
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tema hekta på soya

I brasil
Anne Kari Garberg, journalist og
utreder i Framtiden i våre hender

Brasil ligger på
verdenstoppen i bruk
av sprøytemidler
Mato Grosso, Brasil: Det er som å bevege seg på et endeløst, grønt hav.
Himmelvide soyaåkre bølger i vinden på begge sider av motorveien og strekker
seg så langt øyet kan se.
Vi har kjørt i over 100 km/h i tre
timer, men landskapet er uforandret. Vi er i delstaten Mato
Grosso i Brasil. Det er her soyaproduksjonen har ekspandert
mest de siste årtiene og der er
her den dyrkes, soyaen som er så
viktig for norsk matproduksjon.
Godt norsk?

Vi antar at kyllingfileten vi
kjøper i butikken er framstilt
i Norge med bruk av norske
råvarer. Det vi ikke vet er at
den norske kyllingen vi spiser
til middag, spiste brasiliansk
soya til frokost. Den økte etterspørselen etter kjøtt og kylling
krever nemlig at dyrene vokser
raskere, og for at det skal skje
trenger husdyrene et mer proteinrikt kraftfôr. Soya fra Brasil er
blant de billigste proteinkildene
og forbruket av soyamel i norsk
kraftfôr har økt med over 30
prosent i løpet av det siste tiå-
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ret. Jordbruksarealet i Norge
minker samtidig som soyaimporten forblir stabilt høy, viser
de siste årenes utvikling. Hvert
år importerer det norske selskapet Denofa rundt 400 000 tonn
soya fra Brasil til Norge. Noen
av de viktigste jordbrukskommunene for norsk matproduksjon ligger ikke på Jæren eller
Toten, men på den andre siden
av Atlanteren i Mato Grosso i
Brasil. Det er noen av disse kommunene vi er på vei for å besøke.
Økonomisk mirakel – økologisk krise

Soyaproduksjon krever enorme
landarealer og har skapt massive endringer i Mato Grossos
landskap. De endeløse åkrene
er en monoton utsikt fra bilen
vi sitter i. Satellittbilder av de
samme områdene er et skremmende syn. Bilder fra slutten
av 70-tallet viser et nærmest

sammenhengende skogkledt
terreng. Tjue år senere viser bildene enorme avskogede områder. Soyaåkrene ser ut som et
lappeteppe i lysegrønne og gule
fargetoner som strekker seg
langsetter tynne hvite linjer.
Linjene er motorveier, lik den
vi nå kjører på, som har blitt
anlagt gjennom Mato Grosso
de siste årtiene og som har
åpnet opp stadig nye områder,
først for kvegdrift og deretter
soyaproduksjon. 95 prosent av
avskogingen i Brasil skjer ifølge
Regnskogfondet innenfor 50
kilometer fra en vei.
Landskapsendringene er
det fysiske avtrykket av den
eksplosive økningen i Brasils
produksjon av soya og andre
jordbruksprodukter. De siste
ti årene har eksportverdien økt
med over 400 prosent, fra 16
milliarder dollar i 2001 til over
80 milliarder i 2011. Utviklin-

gen er et økonomisk mirakel,
skriver Magasinet The Economist. Klimaforskere og miljø- og
urfolksorganisasjoner derimot
er bekymret for soyaproduksjonens miljømessige og sosiale
slagsider.
Regnskog?

Strengere reguleringer og bedre
overvåkning har bidratt til at
avskogingen som følge av soyaproduksjonen har gått ned de
siste årene, først og fremst i de
områdene i Mato Grosso som
defineres som regnskog, også
kalt Amazonasbiomet. Likevel
står problemene i kø. Store områder med skog på Brasils savanne
– Cerradoen – har blitt ryddet
for etablering av nye plantasjer.
Cerradoen blir ofte omtalt som
karrig og ufruktbar «ødemark». I
realiteten har Brasils skogkledte
sletteland et større biologisk
mangfold enn den afrikanske

01.

savannen. Ettersom soyaplantasjene spiser nytt terreng og
naturmangfoldet raseres, øker
også presset på urfolksterritorier. Lokalbefolkningen utsettes for enorme mengder med
giftige og helseskadelige sprøytemidler. Soyaproduksjonens
kapitalintensive natur bidrar
også til at mange småbønder
bukker under, og til at jord konsentreres hos store landeiere og
agrokonsern som kan finansiere
de store maskinparkene og dyre
innsatsfaktorene som industrien krever.
En by bygget på soya

Nøyaktig hvilke gårder som
leverer soya til Norge vet vi ikke.
Det er informasjon som Denofas hovedaksjonær Amaggi
anser som konkurransesensitiv
og ikke vil oppgi. På det brasilianske utenriksministeriets
nettsider ligger det imidlertid

et eksportregister med informasjon om hvilke selskaper som
har eksportert til Norge de siste
årene og fra hvilke områder. På
listen fra 2012 sporer vi opp fem
kommuner som Amaggi har
eksportert fra. Disse er Campos
de Julio, Campo Novo de Parecis, Brasnorte, Diamantino og
Sapezal.
En gruppe smilende gule
soyabønner rammet inn i et
hjerte møter oss når vi kjører
inn i Sapezal by. Et passende
symbol for en by bygget opp
av en av soyaindustriens pionerer. Sapezals grunnlegger er
André Antonio Maggi som på
1970-tallet flyttet fra sør-Brasil
til Mato Grosso og etablerte
familiekonglomeratet André
Maggi Group. Selskapet er i dag
en av de mektigste aktørene i
soyasektoren, det er også største
leverandøren til, og siden 2009
hovedaksjonær i Fredrikstadfa-

01. Arbeiderne ved Amaggi-gården Tucunaré er godt beskyttet når de blander
ut ugressmidlene som skal sprøytes på
soyaåkrene. Direkte kontakt kan føre til
øyeskader og brannskader. Studier har
også vist at langvarig eksponering for
blant annet sprøytemiddelet Parakvat i
mindre doser påvirke lunger og nervesystem, og at det kan øke risikoen for å
utvikle Parkinsons sykdom.
Foto: Anne Kari Garberg

02. Bruken av sprøytemidler i Brasils
soyaproduksjon er mer enn tredoblet
på ti år. Flere av sprøytemidlene som
er tillatt i Brasil er ekstremt giftige og
forbudt både i EU, USA og Canada.
Foto: Anne Kari Garberg

02.

brikken Denofa, selskapet som
importerer nær all soya til dyrefôr i Norge.
En gård på størrelse med
Nordmarka

I 2012 kjøpte Norge soyabønner for mer enn 50 millioner
dollar fra Sapezal. Her ligger
også en av Amaggis største gårder. Fazenda Tucunaré er 400
kvadratkilometer i utstrekning, omtrent på størrelse med
Nordmarka. Maskinparken
er ultramoderne og soyabønnene som produseres her møter
ifølge Amaggi markedets høyeste standarder og strengeste
sertifiseringsordninger. Det
ser også ut til at sikkerhetsrutinene praktiseres etter boka, de
to arbeiderne som blander ut
sprøytemidler er kledd som om
de skal desarmere bomber. Det
er ikke brasilianske småbønder
Norge støtter når vi importerer
FOLKEVETT nr. 2 • 2013
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En studie påviste spor av plantevernmidler i blod og urin hos 76 prosent av
en gruppe soyaarbeidere.

03.

04.

05.

hundretusenvis av tonn med
soya fra Mato Grosso.
Tøft for de små

I tillegg til å drive Tucunaré og
andre soyagårder, eier og driver
Amaggi et stort antall soyalagre,
et fraktfirma, en havn i Amazonas-elven og et shippingselskap.
Sammen med de fire multinasjonale selskapene Bunge, Louis
Dreyfus, Cargill og Daniels
Midland (ADM), kontrollerer
Amaggi over 50 prosent av den
totale soyaeksporten og 90 prosent av foredlingskapasiteten i
Mato Grosso. Imens de mindre
produsentene ofte betaler dyrt
for å lagre og frakte sin soya, og
tar opp lån for å finansiere såfrø,
sprøytemidler og maskiner, har
de store produsentene full kontroll på logistikk-kjeden og får
ofte kvantumsrabatter på de
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03. Ifølge professor Wanderlei Pignatis
forskning har den økte bruken av
sprøytemidler i soyproduksjonen ført
til en økning i antallet krefttilfeller i
delstaten. I en undersøkelse i 2010 tok
professoren prøver av morsmelken til 62
ulike kvinner en by i Mato Grosso. Det
ble påvist spor av giftige sprøytemidler i
samtlige av prøvene.
Foto: Anne Kari Garberg

04. Den norske regjeringen har et
mål om matproduksjon basert på
bærekraftig bruk av våre nasjonale ressurser. Likevel øker vår avhengighet av
soyaplanten kraftig.
Foto: Anne Kari Garberg

05. Soyaproduksjonen er kapitalintensiv og krever store landarealer. De
fleste gårdene er på over 1000 hektar
og bøndene er avhengig av bil for
å forflytte seg rundt på de enorme
plantasjene.
Foto: Anne Kari Garberg

06. Brasil ligger på andreplass på statistikken over skjev jordfordeling i verden.
Foto: Anne Kari Garberg

samme innsatsfaktorene.
I løpet av de siste fem årene
har 2000 bønder i Mato Grosso
vært nødt til å leie ut jorda si
eller legge ned produksjonen
på grunn av de stadig økende
produksjons- og logistikk-kostnadene i soyasektoren. I et land
som ligger på andreplass på statistikken over skjev jordfordeling i verden, mener mange den
økte konsentrasjonen av jord er
uheldig.
Noen kilometer fra Fazenda Tucunaré møter vi bonden Marcelo. Han dyrker soya
på et område nesten 30 ganger
mindre enn Amaggis storgård.
Han tar en pause fra arbeidet
og vi setter oss ned i skyggen av
et lagerbygg. På Amaggis gård
sto sprøytemidlene sirlig stablet på hyller i lagerhusene, her
flyter det tomme plastkanner

rundt oss. Når vi forteller om
de fantastiske forholdene ved
Amaggis gård, ler Marcelo tørt.
Gårdene deres er modellgårder.
90 prosent av produsentene i
området er ikke i nærheten av
å ha de samme miljø- og sikkerhetsstandardene, mener
Marcelo.
Som mange andre småbønder finansierer Marcelo såfrø,
sprøytemidler og noen ganger
også maskiner ved å ta opp
lån hos Amaggi eller de andre
agrokonsernene, som i tillegg
til egen produksjon driver med
handel av soya. Ofte skjer tilbakebetalingen form av en fastsatt andel av neste avling. Det er
et avhengighetsforhold Marcelo
gjerne skulle vært foruten:
– I fjor tok jeg opp lån hos
Amaggi og inngikk en kontrakt
om å i retur levere 45 sekker

Fakta

Avskogingens
dynamikk
Dynamikken i avskogingen
i Amazonas og på Brasils
savanne er kompleks. Skog
hogges sjelden direkte for å
etablere soyaplantasjer. Som
regel ryddes skogen først av
kvegbønder som etablerer
beitemarker. Soyasektoren er
likevel en driver for avskogingen fordi soyaplantasjene blir
etablert på det som tidligere var
beitemarker. Det fører til at ny
skog ryddes for å etablere nytt
beiteland. Denne dynamikken
var lenge omstridt, men siden
midten av 2000-tallet blitt solid
dokumentert av Greenpeace
og i en rekke undersøkelser
blant annet fra forskere ved
Cambridge University og fra
det amerikanske forskningsinstituttet National Academy
of Sciences. Den komplekse
gangen i avskogingen kan også
være synlig for det blotte øye.
Da vi kjørte gjennom kommunen Brasnorte i Mato Grosso så
vi flere soyaåkre som fremdeles
hadde inngjerding og vanningsstasjoner fra det hadde vært
kveg på beite.
06.

soya per hektar fra kommende
avling til predefinert pris. Prisen
var lavere enn markedsprisen på
salgstidspunktet, forteller han.
I teorien har han mulighet til
å selge resten av avlingen fritt på
markedet, men det skjer sjelden.
– Det er ofte et visst press
for at også den øvrige soyaen
skal selges til samme kjøper
og jeg må uansett vente med å
selge resten til slutten av sesongen, noe som innebærer en stor
risiko for meg, sier Marcelo.
Urfolk i små øyer av skog

Soyaboomen har også store
konsekvenser for Brasils urfolk.
I Brasnorte, en kommune Norge
kjøpte soyabønner fra i 2012,
lever Myky-folket. Jeg møter
lederen deres Jamaxi Myky på
terrassen utenfor kontoret til
urfolksorganisasjonen OPAN

(Operação Amazônia Nativa)
etter å ha lagt atter tre timer
med soyakledt landskap bak
meg. Myky-folkets territorium
er omringet av soyaplantasjer.
Jamaxi snakker i bilder når
han forklarer hvorfor soyaen er
en trussel:
– Vi er bekymret fordi de som
hogger trærne ødelegger skogen
der åndene lever. Åndene lever
også i vannet. Nå ser vi at systemet er forstyrret. Det regner
ikke like mye mer og vinden
er forandret, men soyaprodusentene og politikerne forstår
ikke det. Vi bekymrer oss. Det
er åndene som kontrollerer vinden og regnet og været, forklarer Jamaxi.
Myky-folket er ikke alene om
å føle presset fra soyasektoren.
Av 78 registrerte indianerterritorier er minst 30 i fylker med

stor soyaproduksjon. I andre
deler av landet har konflikter
om landområder ført til voldelige sammenstøt mellom urfolk
og representanter fra jordbrukssektoren.
Renata Guerreiro, økolog i
urfolksorganisasjonen OPAN,
mener selve utviklingsmodellen
som ligger til grunn for soyaekspansjonen strider mot indianernes kultur:
– Det finnes en diskurs i
Brasil der indianerne anses
som late siden de ikke dyrker
jorda, mens soyaprodusentene
sees på som produktive siden
de produserer, betaler skatt og
i myndighetenes øyne bidrar til
utvikling.
– Indianerne er som strandet mellom agrokonsernenes
monokulturer. De møter store
utfordringer når de forsøker å

beholde sin levemåte i form av
jakt og fiske i øyene av skog og
vegetasjon som er igjen, forteller
Renata og Jamaxi legger til:
– Jakten og fisket har blitt
dårligere etter at trærne ble
hogget. Vi merker på dyrene at
de blir syke av sprøytemidlene.
Vi kan ikke spise beltedyr og
maurslukere som har spist soya.
Spor av sprøytemidler i blod
og urin

Brasil ligger på verdenstoppen i
bruk av sprøytemidler i jordbruket, og har en liberal lovgivning
på området. Nær halvparten av
de 50 vanligste plantevernmidler som benyttes i områdene
hvor Norge kjøper sin soya, er
forbudt i EU.
På det føderale universitetet
i Mato Grosso jobber professor
Wanderley Pignati. Han er en av
FOLKEVETT nr. 2 • 2013
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tema hekta på soya

07.

få som forsker på sprøytemidlers innvirkning på folks helse.
Et av studiene hans fant spor av
plantevernmidler i blod og urin
hos 76 prosent av en gruppe soyaarbeidere. Et annet forskningsprosjekt i området Lucas do Rio
Verde i Mato Grosso påviste
spor av sprøytemidler i over 60
prøver av morsmelk hos mødre
bosatt i byen.
I Campos de Julio, en kommune Norge kjøpte soya fra
både i 2011 og 2012, møter vi
Ivandra Delazzeri, en kvinne i
begynnelsen av 30-årene som
eier og drifter et soyalager.
Ivandra er gravid i sjette måned.
Flere av venninnene hennes i
Campos de Julio og nabokommunen Sapezal har opplevd
flere spontanaborter. Ivandras
lege har gitt henne klare råd om
å holde seg innendørs når det

20 FOLKEVETT

nr. 2 • 2013

sprøytes. Selv er hun bekymret for om sprøytemidlene som
benyttes i soyaproduksjonen vil
kunne skade fosteret:
– Jeg holder meg langt unna
plantasjene når de sprøyter, forteller hun. Noen ganger når det er
som verst forsøker jeg å reise bort.
Men det er ikke nødvendigvis enkelt å holde avstand. Selv
om brasiliansk lov forbyr sprøyting inntil 90 meter fra byer og
bolighus, har vår rundreise vist
flere soyaplantasjer som har gått
nærmest til døra på folks boliger.
I Sapezal lå det boligfelt inntill
10 meter fra soyaåkrene. Til og
med på Amaggis egen praktgård Tucunaré lå åkrene under
90 meter fra arbeidernes boliger.
Mindre sprøytemidler i
GMO-fri soya?

Norske myndigheter godtar

ikke genmodifiserte soyabønner. At bønnene som ankommer
havnen i Fredrikstad er GMOfrie betyr imidlertid ikke at de
ikke har blitt utsatt for store
mengder sprøytemidler. Soyabonden Romero José Chiocietta
i utkanten av Sapezal forteller
at han i stor grad bruker de
samme sprøytemidlene på genmodifisert som på GMO-fri
soya. Den største forskjellen er
at de GMO-frie soyaplantene
sprøytes flere ganger, men med
mindre mengder hver gang.
– Den genmodifiserte soyaen
tåler mer, slår han fast.
Det akutt giftige og ekstremt
helsefarlige sprøytemiddelet
bruker han på både genmodifiserte og GMO-frie avlinger.
Parakvat er forbudt i EU fordi
man ikke har god nok kunnskap om effekten av stoffet på

07. Presset på regnskogen øker. En av
årsakene til dette er soyaproduksjon.
08. Hvert år importerer det norske
selskapet Denofa rundt 400 000 tonn
soya fra Brasil. Soyaen går blant annet
til kraftfòr i norsk husdyrhold.
FOTO: ANNE KARI GARBERG

09. Jamaxi Myky er bekymret for hva
som vil skje i framtiden hvis soyaproduksjonen i Brasil fortsetter å vokse i
samme tempo. Soyabøndene ser ikke
verdien i å la skogen stå, sier han.

Fakta

Soyamoratoriumet,
mindre press på
regnskogen, men…

08.

09.

dyr og menneskers helse, og fordi
man er usikker på om mulige
koblinger mellom sprøytemiddelet og Parkinsons sykdom.
Soya for framtiden?

Norske Denofa er pålagt å kjøpe
GMO-fri soya. Spørsmålet er
om det vil finnes GMO-fri soya
å kjøpe i årene som kommer.
Britiske matkjeder gikk nylig
ut og endret innkjøpspraksis,
de etterspør ikke lenger GMOfri soya fordi prisen har blitt for
høy og tilgangen stadig dårligere. Av elleve soyaprodusenter
vi har møtt i Mato Grosso har
samtlige sagt at kostnaden ved å
produsere GMO-frie avlinger er
høy og premien lav, og at de har
gått, eller planlegger å gå over til
den genmodifiserte sorten som
trenger mindre regn og mindre
sol og som tåler en langt mer

“

Vi er bekymret fordi de som hogger
trærne ødelegger skogen
der åndene lever.
Jamaxi Myky, leder av Myky-folket

uvøren bruk av sprøytemidler.
GMO-fritt eller ei. Den norske regjeringen har allerede et
uttalt mål om en «matproduksjon basert på bærekraftig bruk
av våre nasjonale ressurser». For
Brasils urfolk, cerradoens dyreliv og lokalbefolkningen i Mato
Grosso framstår Norges soyaavhengighet som lite bærekraftig.
Mye tyder også på at den positive

utviklingen i redusert avskoging
er i ferd med å snu. Forskere fra
Institutt for klimaforskning
(Cicero) slo nylig fast at soyaproduksjonen i Brasil er nær toppen
av sitt produktivitetspotensial,
og at det derfor er usannsynlig
at det er mulig å øke soyaproduksjonen uten at avskogingen igjen
vil øke.

I 2006 ga Greenpeace ut rapporten «Eating up the Amazon» som dokumenterte hvordan soyaproduksjonen direkte
og indirekte førte til avskoging
i Amazonas. Rapporten fikk
stor oppmerksomhet og førte
blant annet til opprettelsen av
det såkalte soyamoratoriumet
som innebar at en rekke store
aktører innenfor soyasektoren
forpliktet seg til ikke å kjøpe
soya fra områder som nylig
hadde blitt avskoget, området
ble betegnet som Amazonasbiomet. Norske Denofa AS har
siden hatt som policy at de ikke
kjøper soya fra disse avskogede
områdene innenfor Amazonas.
Moratoriumet har bidratt til at
avskogingen i regnskogen har
gått ned, men har også hatt
en uintendert effekt: presset
på og avskoging i områdene
som ligger utenfor det definert
biomet, nemlig Brasils savanne,
har økt.
– I det man definerte det såkal
te Amazonas-biomet og trakk
opp en grense for hvor det ikke
var greit å rydde skog for dyrking soya, ga man samtidig en
form for signal om at soyaproduksjon utenfor dette området
var uproblematisk. I realiteten
kan ikke grensen trekkes så
kategorisk, sier Adriana Ramos
som jobber i miljø- og urfolksorganisasjonen Instituto
Socioambiental (ISA).
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Av Marit Kristine Vea

Stem for klimaet!
Hva kan du gjøre for å påvirke norsk klimapolitikk? Bruk stemmeretten!
Det er en liten handling med store konsekvenser for framtida vår.

Vi står ved et veiskille. Innen
2015 må de globale klimagassutslippene gå nedover dersom
vi skal ha et håp om å begrense
temperaturstigningen til to grader. Det betyr at vi i kommende
stortingsperiode er avhengig av
politikere som fører en politikk
som kutter utslippene.
Framtiden i våre hender har
evaluert
stortingspartienes
arbeidsprogrammer. Rådgiver i
klima- og miljøavdelingen, Tonje
Orsten Kristiansen, er ansvarlig
for prosjektet, som er en del av
kampanjen «Klimavalg 2013»,
der over 60 organisasjoner er med
(se faktaboks). Tonje forteller at
intensjonen med evalueringen
er å gi velgerne en enkel guide til
partienes klimapolitikk.
— Vi ville finne ut hva partiene
egentlig forplikter seg til. Vil de
kutte utslipp i tråd med internasjonale klimamål? Vil de redusere
utslippene fra oljesektoren? Vil de
legge til rette for at folk kan gjøre
klimavennlige valg i hverdagen?
Dette er spørsmål klimabevisste
velgere må ha svar på, sier Tonje.
Framtiden i våre hender
begynte med å evaluere partienes
utkast til partiprogrammer.
— Vi gikk grundig gjennom
alle partienes programutkast,
og fant punkter der de kunne
forbedre seg. Deretter tok vi kon-

takt med førstekandidatene i alle
partier i alle fylker, og ga dem
innspill til hvordan klimapolitikken kunne innrettes for å gi
større kutt, forteller Tonje.
Etter at partiene har avholdt
landsmøter og vedtatt endelige
programmer, har Framtiden i
våre hender evaluert programmene på nytt.
—Noen partier lyttet til rådene
våre, og har fått bedre karakter,
sier Tonje.
Hvilke partier bør så klimabevisste
velgere stemme på?
—Det er synd å si det, men
Norges største partier svikter i
klimapolitikken. De har verken
ambisiøse mål eller virkemidler
som setter Norge på en ny og klimavennlig kurs. Småpartiene er
bedre. Klimabevisste velgere bør
stemme på SV, Krf, Venstre, Rødt
eller Miljøpartiet De Grønne, sier
Tonje.
Hun mener de store partiene
svikter fordi de ikke taper velgere
på å levere en dårlig klimapolitikk.
—Derfor er det ekstra viktig at
folk bruker stemmeretten sin i år
til å si klart og tydelig at klima
er viktig. Det vil både skjerpe de
store partiene før neste valg, og gi
de små partiene større innflytelse
på politikken de neste fire år.
De endelige karakterene*

presenteres på Framtiden i våre
henders nettside i løpet forsommeren, og resultatene skal spres
til velgerne på nett og via løpesedler fram mot stortingsvalget.
Evalueringen fra Framtiden i
våre hender inngår i Klimavalg
2013s arbeid for å sette klima på
dagsorden i valgkampen. Kriteriene som er brukt som utgangspunkt for karaktersettingen er
basert på Klimavalg 2013s seks
krav til politikerne og partievalueringen godkjennes av alliansen.
Se faktaboksen.
*Da Folkevett gikk i trykken var ikke
resultatene fra alle partienes landsmøter tilgjengelige. Særlig knyttet det
seg usikkerhet til Frps arbeidsprogram.
Det kan derfor være noe avvik i denne
artikkelen i forhold til den endelige
evalueringen. Hvis du vil vite hvordan
den endelige evalueringen ble, gå inn
på www.framtiden.no.

I løpet av våren og sommeren vil
Klimavalg 2013 avholde debatter, seminarer og markeringer.
Den 24. august arrangeres en
nasjonal markeringsdag under
tittelen «Hev stemmen!».

Fakta

Klimavalg 2013
Klimavalg 2013 er en allianse av
over 60 organisasjoner og samfunnsaktører som vil sette klima
på dagsorden før årets stortingsvalg. Alliansen strekker seg fra
Den Norske Kirke til LO i Oslo til
Norsk Bonde- og Småbrukarlag,
samt miljø- og humanitære organisasjoner av alle slag. Alliansen
har samlet seg om seks krav:
• Kutt i norske utslipp i henhold
til FNs anbefalinger
• Begrepet klimarettferdighet må
gis konkret innhold
• Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
• Redusert tempo i oljeutvinningen
• Tilrettelegging for at norske
innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
• En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene
på alvor

Vil du vite mer om hva som
skjer? Følg med på www.framtiden.no og www.klimavalg2013.
no eller ta kontakt med ditt lokallag i Framtiden i våre hender.
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Partienes klimakarakter
Arbeiderpartiet (Ap)

Kristelig Folkeparti (Krf):

Senterpartiet (Sp):

Karakter: 3

Karakter: 5

Karakter: 3/4

Ap vil finansiere klimatiltak og klimatilpasning i sør, men går ikke ubetinget inn
for de nødvendige utslippskuttene i Norge.
Programmet legger i liten grad opp til økonomiske virkemidler som kan skape grønne
næringer. Ap går inn for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og vil
ikke redusere norsk olje- og gassutvinning.
Programmet mangler ambisjoner om å la
folket bli en del av klimaløsningen.

KrF vil finansiere klimatilpasning og -tiltak
i fattige land. Partiet følger ikke FNs anbefalinger om 40 prosent klimakutt innen 2020,
men følger i stedet klimaforlikets mål om 30
prosent. Krf vil redusere tempoet på norsk
sokkel og vil ikke åpne Lofoten, Vesterålen og
Senja. Partiet vil at Norge skal bli et klimanøytralt samfunn og ønsker en helhetlig politikk for klima, energi og næringsutvikling.

Sp presiserer ikke hvilke nasjonale kuttmål
partiet går inn for. Partiet mener at Norge
må gå foran og utvikle nye energikilder og
vil at klimavennlig industri skal bli vårt fortrinn. Sp går inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, men ønsker ikke å begrense
utvinningstempoet på norsk sokkel. Klimapolitikken er i liten grad integrert i landbrukspolitikk og samferdselspolitikk. Det
presenteres få løsninger for å gjøre folket til
en del av klimaløsningen.

Fremskrittspartiet (Frp)

Karakter: 2
Frp benekter den vitenskapelige klimakunnskapen og vil ikke påta seg internasjonale
kuttforpliktelser som kan skade norske
interesser. Partiet vil ikke begrense norsk
olje- og gassutvinning. Partiet får pluss
for å ville innføre økonomiske gulrøtter
for enkelte miljøvennlige alternativer, men
prioriterer ikke klimavennlige løsninger når
de havner i konflikt med andre samfunnsinteresser.

Høyre (H)

Karakter: 3/2
Programmet inneholder påfallende lite om
klimapolitikk og mangler nye ideer eller tiltak som kan bidra til å snu utslippstrenden.
Høyre har ingen konkrete kuttmål nasjonalt,
ønsker å åpne Nord-Norge for oljeleting og vil
ikke redusere utvinningstempoet. Klimahensyn er ikke integrert i politikkområder som
transport eller forbruk.
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Miljøpartiet de Grønne

Karakter: 6
MDG vil kutte de norske utslippene med 40
prosent innen 2020, og vil at økologisk bærekraft, ikke økonomisk vekst, skal være det
overordnede målet. MDG vil legge om Norge
til en fornybarbasert nasjon ved å stanse all
petroleumsproduksjon i løpet av tjue år. Partiet prioriterer klima og miljø foran andre
interesser. Partiet vil utvikle nye grønne
næringer og legge til rette for at folket kan
bli en del av klimaløsningen.

Sosialistisk Venstreparti

Karakter: 5/6
Klima har en dominerende plass i SVs program og tilnærmingen er kunnskapsbasert,
og stort sett i henhold til FNs anbefalinger.
SV vil at Norge skal forplikte seg til utslippskutt på 40 prosent innen 2020. Partiet vil
redusere utvinningstempoet av olje og gass,
og sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og
Senja. SV vil vri investeringene fra petroleum
til grønne arbeidsplasser, og legge til rette for
at folket kan gjøre klimavennlig valg.

Rødt (R)

Karakter: 5
Rødt vil følge FNs anbefaling om klimakutt.
De vil gjennomføre en kontrollert nedtrapping av oljevirksomheten og går blant annet
inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og
Senja. Partiet vil avvikle kvotehandelen, og
satse på grønne arbeidsplasser ved å anvende
fornybar energi til industri i Norge. Rødt satser sterkt på energieffektivisering, men det er
litt uklart hvilken rolle Norge skal spille i den
internasjonale klimadugnaden.

Venstre (V)

Karakter: 5/6
Venstre refererer til FNs anbefaling og vil
kutte 40 prosent innen 2020. Partiet vil
redusere tempoet på norsk sokkel, samt verne
Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre vil ha
grønn næringsutvikling, fornybar energi, klimavennlig transport, og vil legge til rette for
at folket kan bli en del av løsningen gjennom
å gjøre det billigere å ta klimavennlige valg og
dyrere å forurense.

Bokomtale

Per Fugelli har i årevis snakket om «nok». Han har til og med funnet på et
eget begrep og utgitt en egen bok med dette som tittel: «Nokpunktet» (Universitetsforlaget, 2008). Vi blir syke av hele tiden å skulle være så flinke, sier
Fugelli, og slår et slag for det han kaller «nokheten», en mentalitet preget av
takknemlighet, glede, måtehold. Nok er godt nok for Fugelli.
Av Christoffer Ringnes Klyve

Nok-punktet
De to amerikanerne Rob Dietz
og Dan O’Neill har neppe lest
Fugelli; i så fall ville den norske
sosialmedisineren vært å finne i
litteraturlista på deres nye bok
«Enough is enough – building a
sustainable economy in a world
of finite resources» (BerrettKoehler Publishers, 2013). Dietz
og O’Niell har skrevet en lesverdig og tilgjengelig bok, også
for ikke-økonomer. De vil vise
hvordan en økonomi kan være i
balanse uten at økonomisk vekst
er det overordnede målet. De to
forfatterne går konkret til verks,
og undersøker praktiske veier fra
dagens system til en økonomi
uten finanskriser, overforbruk
av naturressurser, klimakrise,
økende ulikhet osv. Det viktigste kapitlet er derfor kanskje
det som stiller spørsmål ved
hvordan økonomien måles. En
økonomi som måles etter brutto
nasjonalprodukt, vil nødvendigvis komme i konflikt med andre
samfunnsmål, først og fremst
de økologiske. De skisserer ulike
alternativer, deriblant det etter
hvert ganske kjente eksperimentet Bhutan driver med. Det lille
himalayiske kongedømmet har
utviklet et helhetlig system for å
bringe nasjonen mot størst mulig
Brutto Nasjonal Lykke.
Norge med vekstambisjoner

Mange norske politikere vil hevde

at kvalitet i helsetjenester og
eldreomsorg, utdanning og miljø
er viktigere enn vekst, og at Norge
faktisk styres etter andre mål enn
økonomisk vekst. Men når det
kommer til konkret politikk, er
det få om noen som er villig til å
redusere vekstambisjonene. Også
et tidligere vekstkritisk parti som
SV har, etter åtte år i regjering, og
flere av dem med finansministerposten, erfart hvor nyttig det er
med økonomisk vekst for å kunne
finansiere valgløfter fra barnehager til bistand. Vekstkritiske formuleringer er nå langt på vei ute
av partiprogrammet.
Den mest langsiktige planen
en regjering legger fram, Perspektivmeldingen, trekker opp linjene
fram mot 2060. I siste versjon
(Meld. St. 12, 2012-2013) gjøres
det klart at de rødgrønne ikke
har planer om at Norge skal vike
fra hovedsporet. Derimot styres
det mot bortimot en dobling av
økonomien de neste femti årene.
Det er lite sannsynlig at en endring vil komme fra innenfor det
politiske systemet, med mindre
virkelig systemkritiske partier
som Rødt eller Miljøpartiet De
Grønne mangedobler oppslutningen.
Hva vil vi? Egentlig?

Så hva vil folk, da? Folk flest
sier i undersøkelser at de gjerne
prioriterer vekst og økt velstand

et stykke ned på lista. I en Norsk
Monitor-undersøkelse som er
gjengitt i Perspektivmeldingen,
troner for eksempel ting som
«Tilfreds med nære relasjoner» og
«Opplever egen helse som god»
øverst på lista over ting som har
betydning for egenopplevd lykke.
Samtidig stemmer jo folk gjerne
på partier som lover dem noe de

“

utvikle seg og skape, og det er
verken realistisk eller ønskelig å
legge bånd på det.
Ord som «begrense» gir fort
assosiasjoner til «stagnasjon» og
det som verre er, og det er dårlig egnet til å begeistre. Derfor
er det nødvendig å fokusere mer
på hva man vil oppnå, hva man
får mer av ved å stabilisere øko-

Enough is enough» er et godt utkast til
en oppskrift på hvordan en stabil
økonomi er mulig å få til.
vil ha, og også vekst i offentlig
forbruk krever vekst eller en mer
radikal omfordeling.
Dietz og O’Neill overbeviser
lett en vennlig innstilt miljøverner om at det er nødvendig og
mulig med en slags «likevektsøkonomi». Og elementene de skisserer virker overbevisende. Men
hvordan komme dit? Frances
Moore Lappé er i boka «EcoMind» skeptisk til at det er mulig
å få med seg folk på et prosjekt
som handler om å begrense økonomisk vekst, i hvert fall når
det presenteres på denne måten.
Mennesker har et behov for å

nomien: Mer fritid (ved å jobbe
mindre), økonomisk frihet (ved
å ha mindre gjeld), mer arbeid til
arbeidsløse (når arbeidet fordeles
jevnere), mer og bredere verdiorientering (når samfunnet setter
pris på andre verdier enn økonomiske). «Enough is enough»
er et godt utkast til en oppskrift
på hvordan en stabil økonomi er
mulig å få til, men det skorter litt
på hvordan få det til. Da er nok
Lappé – og for dens saks skyld
Fugelli – nærmere, med sin positive tilnærming til hva folk egentlig ønsker seg.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Morfars

metoder
En gangvei langs boligblokker øst
i Oslo. Jeg går med barnebarn fra
barnehagen. Tvillingene dytter
selv vognen. Han blir ivrig, snubler, smeller pannen i asfalten
og hyler, men blir avledet når jeg
peker på en syngende og gyngende
svarttrost i toppen av en gran.
Jeg har påført min datters toåringer en smule sans for fugler.
Jenta synger ringduas sang: kokoo koo ko-ko…ko. Mens gutten
interesserer seg for fuglekassene
mine når han er på besøk.
Hva trengs for å ta vare på
naturen? Det må være at mange
mennesker er glad i den. Jeg kan
kanskje bidra til at barnebarna
mine faller for furu og fossekall,
bever og blåklokke, rugde og
rådyr. Men hvordan? Ved etter
hvert å vise dem metoder jeg selv
har prøvd å tilegne meg?
Å lære språket

Scene: Røde furustammer mot
blå luft. Min kone og jeg går med
maur og barnåler under føttene
og hører tromming mot tørr tre-
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stamme. – En hakkespett, sier
hun. – Ja, sier jeg. Så vandrer vi
videre på stien og prater om noe
helt annet, for eksempel om hva
vi skal ha til middag.
Slik var det i yngre år: Jeg
manglet et språk for hakkespetter. Etter hvert gikk det opp for
meg at for å kunne lese naturen,
måtte jeg kjenne glosene dens
språk er satt sammen av. Jeg
kjøpte meg håndbøker og kom
med dem nærmere omgivelsene.
Ikke før jeg visste hvem svartspetten var, la jeg merke til dens rop.
Jo flere gloser jeg lærte meg, desto
rikere ble verden.
Å være tålmodig

Scene: Gulgrønne solstråler gjennom virrende, blinkende bjørkeløv.
Lyd av bekk. Lukt av bløt mose. Jeg
står på et hvitveisteppe og har en
rastløs sangfugl i kikkerten.
I slike stunder erfarer jeg at
håndbok og terreng er to forskjellige ting. Bokas perfekte tegning
av fuglen er ulik virkelighetens
pjuskete utgave sett i motlys. Det

tar tid å legge sammen bitene
i puslespillet som skal bli til et
bilde i hodet mitt av en bestemt
fugleart: flukt, fasong, fjærdrakt,
størrelse, nebbform og lydytringer.
Jeg hadde en oppgave da jeg
sto på hvitveisteppet, nemlig å
bli bedre kjent med Norges mest
tallrike fugl, løvsangeren. En tur
i skogen blir mer givende om jeg
gir meg selv en slik oppgave. En
innsnevring av blikket kan bidra
til en utvidelse av opplevelsen.
Å være på ekskursjon

Scene: Youngstorget i Oslo. På
vei til jobben en dag sist i mai.
Jeg hører en fugl synge svakt.
Biler og torgets fontene forstyrrer. Men jeg tror ikke jeg har hørt
denne før. Oppstemt plukker jeg
kikkerten opp av lommen. Høyt
oppe på Arbeiderparti-bygget ser
jeg omrisset av en liten fugl i morgensol. Kan det være den sjeldne
og bygningsglade svartrødstjerten?
Slik går dagene mine: I
lomma, eller i sekken, har jeg

min lille Leica-kikkert. Ekskursjonene begynner når jeg skrur på
oppmerksomheten. Det kan like
gjerne skje når jeg drar fra kontoret i byen, eller når jeg sykler inn
i skogen.
Hjemme samme kveld tar
jeg fram iPaden, finner svartrødstjerten på fugleappen «Birds
of Northern Europe» og lytter
til sangen. Jeg bestemmer meg,
under tvil, for at det var den jeg
hørte på Youngstorget. I Gyldendals store fugleguide leser jeg at
svartrødstjertens strofe avsluttes
med noen korte plystretoner, for
eksempel «sisry-till-ill-ill-ill…..
(krsjkrsjkrsjkrs) srysvisvi».
Å bry seg

Scene: I egen sofa for mange år
siden. Jeg sitter under leselampen
med bok, blyant og kaffekopp –
og blir skremt. Boken er «Den
tause våren» av den amerikanske
biologen Rachel Carson.
Carson advarte mot den
omfattende og ukritiske bruken
av sprøytemidler som DDT. Hun

“

Høyt oppe på Arbeiderparti-bygget ser jeg omrisset av en liten fugl i morgensol. Kan det være den sjeldne og bygningsglade svartrødstjerten?

skriver: «Det var en underlig stillhet. Fuglene, for eksempel – hvor
var de blitt av? ... Det var en vår
uten stemmer... Bare stillhet lå
over åkrer og skoger og myrer.»
Carson nøyde seg ikke med
biologisk kunnskap, hun var
også politisk aktiv, hun brydde
seg: «Når jeg vet det jeg vet, ville
jeg aldri få fred om jeg tidde.».

Lære av hverandre?

Tvillingene etterligner meg. Rusler vi sammen, legger jeg gjerne
hendene på ryggen. Det gjør de
også. Tilliten til morfar er stor.
Evnen til å ta etter er stor. Men
vil de ta etter det jeg her har kalt
mine metoder? Det vil tiden vise.
Foreløpig kan jeg prøve å smitte

dem med mine gleder, mine undringer og mine sanseopplevelser,
mer enn å dytte på dem navn og
kunnskaper.
Kan toåringene lære meg noe?
Ruslende hjem fra barnehagen er
det fascinerende å se hvor storøyd de betrakter vaiende trær,
flyvende kråker og bjeffende
hunder. Jeg tror at de fri for for-

dommer opplever hvert øyeblikk
som et nytt øyeblikk. De ser med
ferske øyne. Det kan vel ikke en
bestefar lære seg?
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Tanzania

“

De kaster oss ut av landet
vårt for å jakte på løver.

01.
01. Det drives fortsatt jakt på løver til
tross for at tallet på løver i Afrika har minket med nesten to tredeler i løpet av de
siste 50 årene. (Kilde: www.voanews.com)
02. Myndighetene i Tanzania fører en
politikk som truer masaienes tradisjonelle
levemåte. Masaiene er buskapsnomader.
Her tappes det blod fra en okse.
03. Dronning Margrethe av Danmark er
en av mange turister som flyr inn i sårbare
økosystemer hvert år.

03.

04. Lesingo Lesingo ole Nanyoi ble
skutt i en landbasert konflikt mellom
det Boston-baserte Thomson Safaris og
masaiene.

02.
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04.

De eldre i Ngorongoro

Tanzania

Fordrives for troféjakt
Tanzania har satt av mer enn 40 prosent av landområdene til bevaring av dyreliv. I
denne prosessen blir urfolk som masaiene og hadzaene fordrevet med makt fra sine
forfedres territorier. Alt dette for å gi plass til multinasjonale selskaper med interesser i
lukus-safari og troféjakt.
tekst Navaya Ole Ndskoi og Margunn Grønn foto NAVAYA OLE NDSKOI

Myndighetene i Tanzania beslagla senest for to måneder siden
et 1500 kvadratkilometer stort
område og nekter dermed titusenvis av masaifamilier tilgang
til deres områder nær Serengeti
nasjonalpark. Myndighetene sier
de nye grensene skyldes overgressing (the Guardian), noe
eksperter tilbakeviser. Samtidig
tillater myndighetene at multinasjonale selskaper som The
Ortelo Business Corporation,
med nær tilknytning til kongefamilien i De Arabiske Emirater,
bruker området til luksus-safari
og troféjakt. Selskapet har også
en egen flyplass på området. For
masaiene er situasjonen desperat.
Uten beitemarker har de ingen
ting å leve av.
Kastes ut til fordel for løvejakt

– De kaster oss ut av landet vårt
for å jakte på løver, heter det i en
underskriftskampanje fra den
internasjonale aksjonsgruppen
Avaaz. Det er de eldste masaiene
i Ngorongoro i Tanzania som
på denne måten søker hjelp mot
myndighetenes beslutning om å
kaste ut masaier fra deres eget
territorium. Det vil imidlertid
ikke være første gang det skjer.
Den første store utkastelsen
skjedde i 1959, da nasjonalparken ble etablert. Masaiene mistet et område på størrelse med

Belgia. Den siste store utkastelsen skjedde i 2009. Da ble mer
enn 20 000 masaier tvunget til
å oppgi land hvor deres husdyr
hadde beitet i generasjoner. For
å opprettholde turismen blir nye
naturreservater etablert mens
gamle blir utvidet. Og som en
konsekvens blir urfolk kastet
ut med makt fra sine områder.
Ødeleggelse av bosettinger har
etterlatt mange, inkludert barn,
hjemløse.
– For oss betyr landet alt, men
disse arabiske prinsene har ingen
respekt for dyrene eller våre rettigheter. Mange av oss vil heller
dø enn å flytte igjen, sier Mzee
Orosikos, en eldre masai til the
Guardian.
– Jeg ser ingen framtid for
nasjonalparkene, hvis de ikke
også adresserer behovene til de
menneskene som lever der, har
president Nelson Mandela uttalt.
The Ortelo Business Corporation betaler myndighetene 800
000 dollar i konsesjon og troféavgifter årlig. (The EastAfrican).
Jakt som sport

Tanzania er i dag det eneste
landet i øst-Afrika som fortsatt
tillater jakt for sportens skyld.
Mens nabolandet Kenya forbød
troféjakt i 1978, hevder den tanzanianske regjeringen at jakt
er den beste måten å bruke det

verdifulle området på. Troféjakt
genererte omkring 25 millioner
dollar i inntekter for Tanzania
i 2011 (The New York Times).
World Wide Fund (WWF), African Wild Life Foundation (AWF)
og Frankfurt Zoological Society
har alle kontorer i Tanzania. Ironisk nok har ingen av dem ytret
et ord mot jakt som sport. Som
en følge kommer 25 prosent av
all elfenben beslaglagt på verdensmarkedet fra Tanzania.
Historien til nesehorn, løver og
leoparder er like trist.
Beryktede jegere som Kong
Carlos av Spania og Kong Mswati
III av Swaziland dreper tusener
av dyr for sportens skyld hvert år.
Også snikskytting øker.
– I 1930-årene hadde Afrika
10 millioner elefanter. I dag
er det bare 400.000 igjen, sier
Lazaro Nyalandu, varaminister
for naturressurser og turisme.
– Hvilken sport har som
uunngåelig resultat at den ene
parten dør en skremmende og
pinefull død? spør Phillip Wollen

i Winsome Constance Kindness
Trust.
Fly- og biltrafikk

Samtidig er en multinasjonal
turistindustri ansvarlig for fly og
biler i sårbare parker. Hundretusener av turister ankommer med
støyende og forurensende flymaskiner i sårbare økosystemer
hvert år. I løpet av høysesongen
for turisme kjører nesten 400
4WD biler i det sårbare Ngorongoro-krateret hver dag. Ille er
det også at enkelte turister, som
Bill Clinton, bryter loven som
strengt forbyr off-road kjøring i
Serengeti og andre steder.
Masaiene og hadzaene
Masaiene og jeger- og samlerfolket hadzaene (en stamme som
står i fare for å dø ut), respekterer
naturen. Som et bevis for det ser
vi at den høyeste konsentrasjon
av ville dyr som er igjen på jorda
finnes i deres territorier. Likevel
blir de kastet ut med tvang for å
gi rom for nye eller for å utvide
gamle naturreservater.

Du kan hjelpe
Hjelp oss med å få et forbud mot trofé- og sportsjakt, og med å
skape respekt for menneskerettighetene til masaiene og hadzaene. Du kan gi din støtte ved å gå inn på www.indiegogo.
com/projects/nelson-mandela-video/x/1570961#share
eller du kan skrive under oppropet på www.avaaz.org/en/
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“

Hele prosessen var udemokratisk og en studie i tung
maktutøvelse fra regjeringen og en dominerende
kraft- og oljebransje.
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Profilen Synnøve Kvamme

Kjerring mot strømmen
Kan fotografiet av den bunadkledde talskvinnen Synnøve Kvamme fra
Hardangeraksjonen som bæres bort av seks politifolk fra anleggsområdet til
Statnett i Hardanger, bli ikonisk og historisk på linje med bildene av professor
Arne Næss under Mardøla-aksjonen sommeren 1970 og av
lenkeaksjonistene i Alta 11 år seinere?
Teks og foto Arne Storrønningen

Jeg møter Synnøve Kvamme
(22) en bitende sur mars-dag i
Bergen. Det er stille rundt Hardanger-aksjonen akkurat nå.
Mastene folkeaksjonen kjempet
mot er under oppføring. 257 stålmaster fra 15 til 38 meter høye er
i ferd med å reises langs den 92
kilometer lange strekningen fra
Sima til Samnanger. Selve slaget
er tilsynelatende tapt. I likhet
med Mardøla og Alta lyktes heller ikke Hardanger-aksjonistene
i kampen mot naturinngrep og
utbygging.
Virkningen av de store tapte
miljø-kampene her i landet
har allikevel spilt en betydelig
rolle i et større tidsperspektiv.
Mardøla-aksjonen har i ettertid
fått status som en grunnleggende symbolhendelse for norsk
natur- og miljøvern. Uten de
kraftige protestene mot utbygging av norsk vannkraft mener
mange det ville vært vanskeligere
å utvikle en slagkraftig naturog miljøvernbevegelse i Norge.
Kampen mot utbygging av AltaKautokeino-vassdraget har blitt
stående som en milepæl og kanskje et høydepunkt i moderne
norsk miljøkamp.

Renessanse for naturvernet?

Det er ingen vill spekulasjon å se
for seg at det klassiske naturvernet i Norge kan få en renessanse
og framstå med styrket status og
oppslutning noen år fram i tid.
For øyeblikket er det nede i en
bølgedal.
– Det kan skyldes en misforståelse om at vi her i landet
har en uendelighet av uberørt
natur å boltre oss i, mener Synnøve Kvamme som jeg har avtalt
å møte på en lunsj-restaurant i
sentrum av vestlandsbyen. Forestillingen om den «uendelige»
norske naturen er kort og godt
feil, sier den engasjerte talskvinnen. Da det tjuende århundre
begynte, kunne mer enn halvparten av norsk natur defineres
som «uberørt», det vil si med
mer enn 5 kilometers avstand
fra menneskelig infrastruktur
og installasjoner som vei, bygninger osv. I dag kan ikke mer
enn 11 prosent av norsk natur
regnes som urørt. Dersom vi
fortsatt ønsker å ha ville og
naturlige landskap i Norge, må
det systematiske naturvernet
styrkes, ikke svekkes som i dag.
– Å endre et landskaps

karakter, å ødelegge den estetiske og økologiske helheten,
er en dramatisk og uopprettelig handling. Vi må spørre om
med hvilken rett vi i vår generasjon fortsetter med å oppføre oss som om vi eier klodens
naturressurser, mener Synnøve
Kvamme. Hva vil kommende
generasjoner tenke om oss som
ikke engang har maktet å verne
noen av de mest ikoniske landskapskapsformene Norge har
å by på, undrer den unge talskvinnen fra Hardanger.
Startet som 14-åring

Synnøve Kvamme ble tidlig
engasjert i politisk arbeid og
miljøkamp. Det startet allerede
da hun var 14 år og medlem i
ungdomsrådet i hjemkommunen Granvin. Turer i den mektige fjellheimen i Hardanger
og turer til familiestølen var
en viktig del av oppveksten, og
bidro til å skape et tidlig engasjement for naturvern. Da kampen mot mastene tok til for
alvor, var det naturlig for meg å
gå inn med full styrke, forteller
Synnøve Kvamme. Det ble fakkeltog, punktdemonstrasjoner i

Navn: Synnøve Kvamme
Alder: 22 år
Profesjon: Student, førsteåret på bachelor i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i
Bergen
Aktuell: Talsperson for
Hardangeraksjonen, kåret
til årets nordmann i 2011,
sterkt engasjert i kampen for
å verne norsk natur mot inngrep og utbygging. Nekter å
betale bøter etter å ha blitt
arrestert fire ganger for ikkevoldelig sivil ulydighet.

k
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Profilen Synnøve Kvamme

hjemkommunen og utenfor Stortinget, leserbrev, foredrag, medieopptredener og etter hvert som
kampen mot masteutbyggingen
tilspisset seg, ikke-voldelig sivil
ulydighet og forsøk på å stanse
eller forsinke anleggsarbeidet.

“

Under transporten til Bergen ble
hendene våre tapet og seinere ble vi
plassert i glattcelle.

Estetikk legitimt som
begrunnelse

Av og til har vi blitt møtt med
påstander om at Hardangeraksjonen kjempet for natur og
miljøvern med utgangspunkt i
isolerte estetiske og visuelle hensyn. Andre mente vi bare var ute
etter å verne lokale interesser og
verdier i vår egen bakgård. Vern
av landskap og natur er høyst
legitimt med en estetisk og dypøkologisk begrunnelse. Å måle
naturen og økosystemene ut
fra kortsiktig økonomisk nytteverdi er gammeldags og foreldet
og hører hjemme i ekstrem form
for materialisme hvor økonomisk vekst utover enhver fornuftig grense er den eneste gyldige
målestokk.
Vi vet ut fra moderne psykologisk forskning at vakre og
uberørte landskap har en innvirkning på vår mentale helse.
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Kampen for å bevare det biologisk mangfoldet er også helt
avhengig av at det finnes store
inngrepsfrie områder.
Professor i natur- og miljøvern, Sigmund Hågvar sier det
treffende, mener Kvamme. I en
kronikk i Aftenposten i desember 2012, pekte han på hvordan
maleriene av norske landskap
har fått hedersplass i vårt nasjonalgalleri. «Dersom du berører
et av disse ikonene, går alarmen.
Og skades et bilde, straffes du
hardt. Men hva med originalene
- hva med norsk natur selv?» spør
Hågvar. «Når selveste Regjeringen begynner å ødelegge originallandskapet i Hardanger med
sine monstermaster, straffes
bare dem som fortvilet forsøker

å stoppe vandaliseringen av landskapet», mener professoren. Hågvar treffer blink, mener Synnøve
Kvamme.
Arrestert fire ganger

Den tjueto år gamle talskvinnen
for Hardangeraksjonen har allerede blitt arrestert fire ganger for
sivil ulydighet i forbindelse med
aksjonsarbeidet mot kraftutbyggingen i hjemtraktene. Så langt
skylder hun staten 35.000 kroner
i bøter som hun nekter å betale.
Foreløpig har bare en av de fire
sakene blitt behandlet i retten.
Synnøve Kvamme regner med at
gjelden til staten vil være atskillig høyere, trolig omkring 50.000
kroner, når det rettslige løpet er
gjennomført.

Flere har tilbudt seg å betale
bøtene hennes. Det vil hun ikke.
– Jeg har ikke gjort noe galt,
hvorfor skal jeg betale bøter,
da går jeg heller i fengsel, sier
Kvamme, vel vitende om at
en rettsak og etterpåfølgende
soning vil bli en belastning for
hvilken som helst regjering. –
Alle aksjonene våre har vært
tvers igjennom fredelige og
ikkevoldelige, sier hun. Politiombudet var demonstrativt overdimensjonert, mener Kvamme.
Vi var et fåtall demonstranter
under den siste markeringen,
seks politimenn fikk ansvaret
for å bære bort bunadkledde
Synnøve Kvamme. Under transporten til Bergen ble hendene
våre tapet og seinere ble vi plassert i glattcelle. De tok tydeligvis
ingen sjanser, sier talskvinnen
lakonisk. For sikkerhet skyld
fikk hun også et ferdselsforbud
på ca. 14 miliioner kvadratmeter
av Hardanger.
Demokratikamp

Oppføringen av mastespennet
i Hardanger og det som aksjonistene opplevde som en vandalisering av norske naturperler,

Profilen Synnøve Kvamme
var bare én side av saken, mener
Synnøve Kvamme. Etterhvert som
vi fikk innsyn i mange detaljer i
selve saksbehandlingen, var det
åpenbart at hele prosessen var
udemokratisk og en studie i
tung maktutøvelse fra regjeringen og en dominerende kraft- og
oljebransje, hevder talskvinnen. I
løpet av den mangeårige kampen
ble vi vitne til at lokaldemokratiet ble overkjørt, argumentene
fra Statnett og politikerne skiftet
med vær og vind som det passet
saken, vesentlig informasjon og
viktige rapporter ble holdt hemmelig og skremselspropaganda
anvendt. I ettertid har det for
eksempel kommet fram at Statnett bestilte mastene til prosjektet og undertegnet kontrakten
om utbyggingen med den kroatisk leverandøren allerede et halvt
år før selve vedtaket om utbyggingen ble fattet.
Argumentet om å sikre strømforsyningen til Bergen er vikarierende. I realiteten handler det
om å sikre energi til økt olje-

og gassutvinning i nordsjøen,
mener Kvamme. Undersøkelser
utført av Bellona og Siemens
fastslo at Bergen kan spare
omkring 30 prosent strøm ved
hjelp av energi-effektivisering.
Hvorfor ble det ikke lagt vekt på
slike argumenter? Hvor var store
deler av norsk miljøbevegelse
under kampen mot Hardangerutbyggingen? undrer aksjonistlederen.
Etterspill

Det er slike spørsmål Hardanger-aksjonen nå ønsker å belyse.
Ifølge Kvamme kan det bli aktuelt å utgi bøker, dokumentarfilmer og annet materiell som viser
det rå og nådeløse maktløpet bak
utbyggingen. Det er ikke noe pent
bilde som vil komme fram når
historien om Hardangermastene
skal skrives, tror talskvinne Synnøve Kvamme. Til syvende og sist
handler det om hvordan norsk
kraftbransje og norske myndigheter med vitende og vilje ofret et
unikt landskap og et av de frem-

ste norske natursymbolene for
å sikre kortsiktige økonomiske
interesser og en meningsløs økonomisk vekst basert på fossil
energi.

Professor Arne Næss bærer bort av politi
under Mardøla-aksjonen sommeren 1970.
Bildet har blitt stående som et eksempel
på tidlig norsk miljøkamp.

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

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

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.

Vi mener det er prinsipielt galt at et reklamekontor får bestemme innholdet i norsk skole
og vil derfor ha en nøytral lærebok i faget Mat og helse.

Framtiden i våre hender har i flere år jobbet for at H&M skal offentliggjøre hvilke fabrikker de får sydd klærne på. Nå har vi lykkes!

Vil ha kjøttindustrien ut av skolen

H&M og Varner presset av forbrukerne

Framtiden i våre hender har sammen med Dyrevernalliansen og
NOAH – for dyrs rettigheter startet en underskriftskampanje for å få
kjøttindustrien ut av skolen. I dag er det Opplysningskontoret for egg
og kjøtt som gir ut læreboka i faget Mat og helse. Vi vil ha en nøytral
lærebok, fri for reklame. Se mer på www.utavskolen.framtiden.no

I forrige utgave av Folkevett kunne vi fortelle at Moods of Norway har
gitt etter for Framtiden i våre hender og norske forbrukeres krav om
mer åpenhet. Nå har gigantene H&M og Varner (Dressmann, Cubus,
Carlings m.fl.) gjort det samme og offentliggjort en oversikt over sine
leverandører. Takk til alle dere som har skrevet under på www.vrengkleskjedene.framtiden.no!

Mange gikk i 1. mai-tog for tekstilarbeiderne i Oslo. Før toget ble det arrangert frokost i
Framtiden i våre henders lokaler. (Foto: Julie Lunde Lillesæter)

Nettredaktør Håkon Fossmark hadde med kake dagen etter at målet om 10.000 facebookvenner ble nådd. (Foto: Marit Kristine Vea)

Gikk i 1. mai-tog for tekstilarbeiderne

10.000 følger oss på Facebook!

Flere steder i Norge gikk Framtiden i våre hender i 1. mai-tog til støtte
for tekstilarbeiderne i Asia. Kun få dager før 1. mai kom den forferdelige nyheten om fabrikkollapsen i Bangladesh som tok livet av flere
hundre tekstilarbeidere. – Jeg stiller opp i dag fordi det er viktig å
fokusere på de arbeiderne som stiller svakest i verdenssamfunnet, sa
Sigmund Hegstad fra Framtiden i våre hender Blindern.

Facebook har blitt en viktig kanal for Framtiden i våre hender for å
komme i kontakt med folk, dele informasjon og engasjere forbrukere.
Derfor var det en aldri så liten kakefest da vi nådde 10.000 som liker
oss på Facebook. Hvis ennå ikke følger oss på Facebook, så finner du
oss på www.facebook.com/framtidenivh.
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Bli aktiv på nett

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

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

Verv deg til en flott premie

Vinner ble Simon Næsse (bak nummer to fra venstre), (til høyre for ham) nummer to
Torgeir Hellesen, mens Madli Hjermann (bak nummer seks fra venstre) ble nummer tre.

Syklistene var raskere enn bilistene
Framtiden i våre hender Haugalandet arrangerte konkurranse mellom
syklister og bilister: Hvem kom seg rasket fra punkt A til B. Klokken
15.15, midt i rushtid, regnvær og motvind, tok seks syklister og fire
bilister avgårde. De tre første i mål var alle syklister. – Med litt mer
tilrettelegging, kan vi komme enda fortere frem, sier Nini Hæggernes
i Framtiden i våre hender Haugalandet

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
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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

Regnskog, som denne i Sarayacu, må tas vare på. Palmeoljeprodusenter er blant dem
som ødelegger regnskog for å bygge opp palmeplantasjer. (Foto: Knut Erik Helle)

Oljefondet ut av palmeolje

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

Framtiden i våre hender jubler over at Oljefondet gjør som norske forbrukere og sier nei til palmeolje. Den gledelige nyheten, om
at Oljefondet selger seg ut av 23 palmeoljeselskaper, ble kjent da
Oljefondets årsrapport for 2012 ble presentert. – Dette er en viktig
og stor seier for regnskogen og klimaet, sier Arild Hermstad, leder i
Framtiden i våre hender.
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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 miljøansvar, rettferdig fordeling

Sammenslåing kan gi ny giv

og livskvalitet. Bladet er
uavhengig av partipolitiske og religiøse interesser. Det kommer ut med

I over et år har Framtiden i våre hender hatt samtaler med Grønn
hverdag om sammenslåing. Vi er nå nærmere enn noensinne for å
få til en slik revitalisering av miljø- og solidaritetsarbeidet i Norge.
Likevel, mye arbeid gjenstår om vi skal få til sammenslåing. For en
demokratisk organisasjon som Framtiden i våre hender er dette en
sak som et eventuelt landsmøte høsten 2013 må ta stilling til.

Framtiden i våre hender har en viktig plass i det
norske samfunnet. Vår kritikk av vekstmålet og
det materielle overforbruket vil ikke bli borte dersom det blir en fusjon. Samtidig må vi anstrenge
oss mer for å finne nye og bedre arbeidsmåter for
å få økt gjennomslag. Framtiden i våre hender
har mer enn tjue tusen medlemmer, det er veldig
bra! Jeg håper at alle vil være med videre, også
etter en eventuell sammenslåing med Grønn
hverdag, og at dette kan skape en ny giv som gjør
at vi kan bli enda flere.
For vel tjue år siden var vi med å starte Grønn
hverdag. Organisasjonen er kjent for å gi forbrukertips om miljø og etikk og for flere vellykkede
kampanjer for eksempel palmeoljekampanjen.
De har regionale kontorer i mange byer i Norge.
Det er dermed to viktige organisasjoner som nå
tenker nytt sammen. Vi skal bruke månedene
fremover på å se om det er mulig å omgjøre to
slagkraftige enheter til en enda sterkere kraft.
Om vi lykkes, tror jeg dette kan bli et viktig
bidrag til å endre samfunnskursen, til beste for
miljøet og global rettferdighet. Vi vet at det haster!
Framtiden i våre hender og Grønn hverdag har
over tid nærmet seg hverandre i metoder og verdier. Begge er opptatt av forbruk og endringer av
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holdninger og atferd. Begge mener at folk flest
har en viktig rolle i arbeidet for bedre miljø og
global rettferdighet. En sammenslåing vil gi oss
en større mulighet til å utrette mer: kampanjer,
kritisk overvåking, lobby, mer forbrukerrettet
informasjon, lokale og nasjonale miljøtiltak, osv.
Vi trenger å få med oss flere, både medlemmer
som slutter seg til våre verdier, og deltakere som
vil bidra i en nødvendig endringsprosess.
Vi må øke engasjementet og lysten til å løse
klima- og miljøkrisen. Å lage en ny enhet basert
på de to organisasjonenes beste egenskaper vil
kunne få stor betydning for fremtiden. For å lykkes må vi være modige og utfordre oss selv: Metodene og kommunikasjonen må videreutvikles.
Vi har ikke funnet en endelig suksessoppskrift,
men vi må spørre oss selv om vi ikke tør å satse
det som skal til for at vi får til en bærekraftig
omstilling av samfunnet. Jeg håper du fortsatt
vil være med oss i forsøkene på dette.
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ET GRØNT PUNKT
FOR FREMTIDEN
Til sammen sørger Grønt Punkt Norges medlemmer for at Norges CO2-utslipp reduseres
med mer enn 350 000 tonn hvert år gjennom effektive gjenvinningsløsninger. Sørg for at
din bedrift er med på næringslivets emballasjedugnad og tar vare på miljøet for fremtiden.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar
Kontakt oss på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00
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Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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Få gratis blad

30 år på
for en be

Send sms BANK til 2007
I Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur
kan du lese om blant annet økologisk
økonomi, våre kunder og hva vi står for.
Vi tilbyr Folkevetts lesere et nummer av
Pengevirke tilsendt. Send sms BANK til 2007
eller epost til st@cultura.no og vi sender deg
bladet.
Du finner det også på våre nettsider
www.cultura.no/Pengevirke
Cultura Bank er den eneste banken i Norge
som forteller deg hva pengene dine lånes ut
til.
Når du bruker oss som bank, velger du at
dine penger skal lånes ut til prosjekter som
skaper virkelige verdier.

Vil du vite mer om banken?
Ring tlf. 22 99 51 99 eller besøk vår nettside cultura.no.

