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Økt vrakpant virker!
Den norske bilparken har en gjennomsnittlig levealder på nesten
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vrakes i 2014 vil ha en alder på mellom 11 og 25 år. Det betyr at de
bilene som er farligst for miljøet blir hentet inn til gjenvinning.
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VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

Sjokolade med
blåbær og nøtter

Miljøboliglån
i Cultura Bank
Vi ønsker at framtidens boliger ikke skal
forurense vårt miljø, og at boligene skal
være sunne for dem som bor der.

Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
20 g yaconsirup
Litt kanel
1/2 ts vaniljepulver
Blåbær
Hasselnøtter
Rosiner

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i
vannbad og visp deretter inn yaconsirup, kanel og vaniljepulver. Fordel
ønsket mengde blåbær, hasselnøtter
og rosiner i bunnen av en middels
stor plastboks eller form og hell den
smeltede sjokoladen over. Sett i
kjøleskap til den har stivnet og del
opp i passende biter. Oppbevares
kaldt til servering.

Derfor tilbyr vi lån med gunstig rente for
boliger der det er tatt særlig hensyn til
miljøkvaliteter.
Lavt forbruk av energi og areal samt riktig
ventilasjon og sunne materialer kan gi deg
billigere lån.

Vil du vite mer om miljøboliglån?
Besøk vår nettside cultura.no/miljobolig
eller ring tlf. 22 99 51 99.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri
Alle ingrediensene du trenger for å lage din egen
sunne sjokolade finner du i vår nettbutikk eller i din
nærmeste helsekostbutikk. Spør også etter vårt hefte
med 28 fristende sjokoladeoppskrifter!
På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.

FRAMTIDEN I
VÅRE HENDER
Magasinet Framtiden i våre h
 ender
(Tidligere Folkevett) utgis av miljø
organisasjonen Framtiden i våre hen
der (Fivh). Organisasjonen Framtiden
i våre hender arbeider for etisk forsvar
lig og miljøvennlig forbruk, og en rett
ferdig fordeling av jordas ressurser.
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Art Director
Irene Arnestad
irene.arnestad@dgcom.no
Framtiden i våre hender/FIVH
Fredensborgsveien 24G , 0177 Oslo
Tlf + 47 22033150 / Fax + 47 22033151
redaksjonen@framtiden.no
Annonser
Grønn Markedskontakt
Tlf + 47 55101097/ + 47 98 61 31 01
Forsidefoto
Jon Skille Amundsen
Abonnement
Kr 275,- per år
Trykk
Merkur Trykk
Bekreftet gjennomsnitts
opplag 2. halvår 2013 og f ørste
halvår 2014
17 910
Bankgiro
8200.01.22331
ISSN 0332-865
Magasinet Framtiden i våre hender
redigeres i henhold til prinsippene
i Fagpressens redaktørplakat og
lov om redaksjonell fridom. Den
som allikevel føler seg urettmessig
rammet oppfordres til å ta kontakt
med r edaksjonen. Pressens Faglige
Utvalg, PFU, behandler klager mot
pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17,
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Tlf +47 22 40 50 40
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Ansvarlig redaktør
Arne Storrønningen
astor@framtiden.no
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Dammann
er tilbake!
Hvor ble det av politikerne som handlet ut fra grunnverdier?
Erik Dammann etterlyser dem. For 40 år siden fikk han kjempeoppslutning for sitt budskap. Nordmenn ville senke forbruket,
enda ingen hadde hørt om klimakrisen. I dag forbruker vi tre
ganger mer. Vet vi hvor vi skal, eller går vi i blinde?

I SALG NÅ!

ISBN 978-82-92773-65-9

flux@flux.no
www.flux.no

Vi leverer nybrent, økologisk kaffe
Endelig et alternativ!
Adaptogen, Antioksidant Energi

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso
– også koffeinfrie alternativer. www.stavangerkaffebrenneri.no

www.bosheimsmarken.no – Tlf. 934 29 470

LEDER | BIDRAGSYTERE

BIDRAGSYTERE

GUNN HILD LEM
PERSPEKTIV
gunnlem@gmail.com

NINI HÆGGERNES
DIN GRØNNE HVERDAG
nini@mojomagasin.no

CHRISTOFFER RINGNES KLYVE
UTSYN
christoffer@framtiden.no

IRENE ARNESTAD
ART DIRECTOR
irene.arnestad@dgcom.no

TROND WORMSTRAND
STIFINNER
trond@framtiden.no

Vi risikerer å komme
i en alvorlig tidsknipe.

Tapte tiår?

I

april i år var det 40 år siden Fram
tiden i våre hender ble stiftet under
et spektakulært åpningsmøte i
Nadderudhallen i Bærum.
Miljø- og solidaritetskampen har utviklet
seg dramatisk siden 70-tallet. Mange av
utfordringene fra den gangen har blitt større
og mer påtrengende.
Tiårene som har gått, er naturligvis ikke
bare tapte år. Det har skjedd framskritt
innen flere områder som barnedødelighet,
levealder, folkehelse, analfabetisme, og tek
nologi. Mye av det som kan bli grunnmuren
i et bærekraftig samfunn er her nå, i motset
ning til for 40 år siden.
Fornybar energi var en vakker framtids
drøm på 70-tallet. Nå er vindkraft, solenergi
og flere andre fornybare energiformer i ferd
med å bli industrielt modne, selv om de langt
fra har erstattet den fossile energien enda.
Elbilene som var på Flåklypa-nivå på 80-tal
let, serieproduseres nå av verdens største
bilprodusenter, og kan om politikerne legger
opp til det, i løpet av få år erstatte bensin- og
dieselbilene. Mye av teknologien som skal til
for å løse klima- og miljøkrisen er her, men
politikk og økonomi henger fast i verdier og
tenkningen fra gårsdagens verden.
Det tragiske og uforståelige, er at nesten
hele 40-års perioden etter at miljøpolitik
ken kom på den internasjonale dagsorden,
ikke har blitt benyttet til en styrt og planlagt
omlegging. Konkurranse-økonomien, som
dels er opphavet til miljøproblemene og
de ekstreme sosiale forskjellene, er snarere
styrket, enn svekket. Det ikke-bærekraftige
forbruket har økt betydelig, og i Norge er det
tredoblet siden 70-tallet.
Nå puster de globale miljø- og klima
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

problemene oss i nakken, og vi risikerer å
komme i en alvorlig tidsknipe. Vi har brukt
opp alle tidsreserver.
I enda større grad enn før er det behov for
en grønn og sosial folkebevegelse. Den vil være
helt nødvendig for å sparke i gang de politiske
og økonomiske forandringene som skal til.
VELKOMMEN TIL NYTT MAGASIN.

Magasinet du holder i hånden er Framtiden
i våre henders nye magasin, solid tuftet på
Folkevett og Fivhs mangeårige magasin
tradisjon. Begrunnelsen fra Fivhs styre for
navneskiftet er ønsket om å samle mest
mulig av virksomheten under ett felles
navn og merke. Magasinet Framtiden i våre
hender vil du få fast i postkassa framover. Vi
stiller naturligvis samme krav til kvalitet og
redaksjonell uavhengighet som tidligere.
Velkommen og god lesning.
ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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FRIDE NÆSHEIM

fikk vite at Øystein hadde meldt inn henne og
de to barna i samme slengen.
– Men det synes jeg var helt flott at han
gjorde, sier Kathrine.
Som forbruker skulle hun gjerne ønske at
det var lettere å velge klær som var produsert
under etiske forhold.
– Jeg ønsker meg en merkeordning, slik at jeg
kan gå i butikken og kjøpe klær og samtidig vite
at de som har sydd klærne har fått en lønn de
kan leve av og at de jobber under trygge arbeids
forhold, sier Kathrine.
– Jeg vil gjerne betale mer for olabuksa mi
hvis jeg kan vite at de som sydde buksa får
bedre betalt, sier Kathrine.
VINN-VINN

Grønn
babylykke
K LOK K EN TR E PÅ NATTEN KOM V ESLE V IKTOR TIL
V ER DEN. TI TIMER S ENER E BLE H A N TIDENES Y NGSTE
MEDLEM I FR A MTIDEN I VÅ R E HENDER.
TEKST: HÅKON FOSSMARK

D

et hele skjedde tirsdag 24.
juni på Rikshospitalet i Oslo.
Viktor ble ønsket velkommen
til verden klokken fem på nat
ten. Det var ikke mange timer Øystein fikk
sove den morgenen. Da han våknet hjemme
på Høyenhall, gjorde han seg klar til å dra på
Rikshospitalet igjen. Først skulle han bare
innom Bislett for en pizza og lunsj.
På Bislett møtte Øystein tilfeldigvis
Sigmund Hegstad, som er en av Framtiden
i våre henders medlemskonsulenter. Det
endte med at Øystein valgte å bli medlem i
8

Framtiden i våre hender. Mamma Kathrine
og de to sønnene, Herman og Viktor, ble også
med som familiemedlemmer.
VIL STØTTE TEKSTILARBEIDERNE

Han hadde ikke hørt noe særlig om Framti
den i våre hender fra før. Men han hadde fått
med seg all oppmerksomheten som var vært
rundt tekstilarbeiderne i media. Om kvin
nene som syr klærne våre under svært dårlige
arbeidsforhold.
– Det er en sak jeg synes er viktig, sier
Øystein. Det gikk ikke lang tid før Kathrine
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

Selv om det er tekstilsaken som engasjerer
Øystein og Kathrine mest, har de fått med
seg at Framtiden i våre hender jobber med
flere andre saker. Når det gjelder miljø, er
Øystein opptatt av at det må oppleves som
positivt og lystbetont å leve miljøvennlig, og
det er viktig å kommunisere alle fordelene og
ikke ulempene.
– Men jeg tror det kan være en utfordring
å engasjere nordmenn til å leve miljøvenn
lig. Vi opplever ikke noe klimakrise på
kroppen i Norge, og hverdagen vår preges
ikke av at klimaet og miljøet endrer seg, sier
Øystein.
Selv er Kathrine, Øystein, Herman og
Viktor trolig en gjennomsnittsfamilie når det
kommer til miljøengasjement: Opptatt av
å kildesortere, velge produkter, spesielt for
barna, med minst mulig og i tillegg ta kollek
tivtransport hvis tilbudet er bra nok.
– I tillegg er vi en vennegjeng med barn på
samme alder, så vi bytter en del klær og leker.
Dette er vinn-vinn for alle som er med, for
teller Øystein.
VIL HA TØFFE POLITIKERE

Han skulle gjerne sett at politikerne var
enda tøffere i miljøsaker både overfor
private og næringslivet.Her må politikerne
finne en god balanse mellom pisk og gulrot.
Han mener røykeloven er et godt eksempel.
– Den var svært upopulær da den kom,
og helseminister Dagfinn Høybråten fikk
masse kjeft, men alle er glad for røykeloven
i dag. Vi trenger flere slike politikere, mener
Øystein.

PERSPEKTIV
CRESTOCK

Vår makeløse klode
FOR 13,8 MILLI A R DER Å R SIDEN VA R A LT SOM
FINNES SA MLET I ETT UENDELIG VA R MT PUNKT FYLT MED
EN UENDELIG MENGDE ENERGI.
TEKST: GUNN HILD LEM
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okstavelig talt ALT ekspanderte i en ubegripelig fart,
fortere enn lyset i starten. Materie og antimaterie
utslettet hverandre, energien var hinsides alle
sammenligninger i det første kaoset.
Gradvis kjølnet det hele, samlet seg til kjente strukturer og
kjente fysiske lover begynte å diktere utviklingen. Ting kol
liderte, ødela hverandre og ble byggesteiner for hverandre i
løpet av milliarder av år. Stjerner tentes, galakser kveilet seg
rundt sorte hull, noen med så få som ti millioner stjerner,
andre med 100 trillioner stjerner.
I en rolig liten bakgate i en rolig liten galakse et godt stykke
fra sentrum i det stadig ekspanderende universet, tentes en
liten sol for rundt 4,6 milliarder år siden og ble opphav til et
velordnet lite solsystem. Der – på en liten blå planet, (blå fordi
den fikk mengder av vann og fordi temperaturen holdt seg
stabilt innen ca femti grader fra frysepunktet slik at bare po
lene ble frosne) akkurat passe langt unna sin lille sol – skulle
forholdene vise seg å være helt optimale for liv. Og liv ble det.
Celler, bakterier, amøber, gnetofytter, kiselalger, nyserot,
børstepiggsopper, svartfuru, slimdyr, ildfluer, glassmaneter,
haier, gomlere, papegøyer, vampyrflaggermus, sjøelefanter,
dvergpungrotter – hele kloden begynte å fosse over av liv.
Kanskje finnes det 13 millioner arter på jorden.
Og én av alle disse artene har i sin korte, korte eksistens
klart å gjennomskue sin egen opprinnelse. Til tross for at vi
bare har vært mennesker i si 100 000 år for å være litt raus, og

til tross for at vi bare har lært oss å samle inn og bygge videre
på kunnskap i noen korte århundrer, så har vi klart dette. Ikke
akkurat jeg da, og kanskje ikke engang akkurat du, men jeg
sier vi likevel. Det var oss. Vår art.
Hele vår verden er egentlig et mirakel. Det er bare å kaste
et blikk oppover en natt for å se milliarder av stjerner som
aldri fikk noen passe store planeter i en passe temperert sone
rundt seg for å verdsette det.
Vi kaster sjelden blikket opp.
Nærsynte myser vi på sofaen som må byttes ut, på klærne
som ikke har det rette merkenavnet sydd på, på lønnskontoen
som aldri får et høyt nok tall, på telefonen som er blitt foreldet,
på flatskjermen som ikke er krummet slik den kunne vært, på
naboen som vi misunner eller hater.
Om 6-7 milliarder år er det slutt. Da vil solen vår ha blitt
en rød kjempe og slukt den lille, blå planeten. En milliard år
til, og solen er selv blitt en liten, hvit dverg. Ingen nærsynthet
kommer til å endre på det. Men før det? Vil vi virkelig utrydde
arter tusen ganger raskere enn den naturlige farten på en
slik magisk klode? Vil vi virkelig hugge ned, brenne opp og
plante enorme monokulturer med arter som skal tilfredsstille
ethvert ønske fra den eneste arten som er i stand til å forstå
hvis det bare hever blikket?
Eller vil ta i bruk vårt potensial? Se bakover, oppover og
fremover og velge å være en del av den makeløse kloden vi
bebor?
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>> klimakalkulatoren.no
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Konvensjonelle rengjøringsprodukter
inneholder stoffer som danner en helse
skadelig cocktailblanding av ulike kjemi
kalier i hjemmet, og bidrar dermed til et
dårlig innemiljø. Over tid kan dette bidra
til allergier eller andre lidelser og sykdom
mer. Lag din egen enkle giftfrie blanding
som kan brukes i hele huset. Bland en del
eddik med to deler vann på en gjenbrukt
sprayflaske. Eddik fjerner både fett,
lukt og desinfiserer. Med litt sitronsaft
i blandingen får du frisk duft. Sitron er
også antibakteriell. En blanding med fersk
sitron gir en kortere holdbarhet, og man
bør derfor lage mindre om gangen.

RU

NATURLIG
RENGJØRING

Norge er ett av de landene i verden som er høyest på klimagassutslipp pr. innbygger.
Selv om vi er blant verdens rikeste land er vi en sinke på fornybar og bærekraftig utvik
ling. Som enkeltmennesker kan vi heldigvis gjøre en innsats ved å ta noen grønnere
valg. Hver nordmann slipper i snitt ut 11,5 tonn CO2-ekvivalenter pr. år når vi inkluderer
forbruk. Klimagasser gjør at mer av varmen bevares i jordens atmosfære og fører til
global oppvarming. Sjekk hvor mye du slipper ut i forhold til gjennomsnittet på
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Har du for mange ting og mye du verken bruker
eller trenger? Det du ikke trenger kan være gull
for andre. Hva med å arrangere en byttekveld
med gode venner eller nabolaget. Rydd litt
i loft og skap og se hvilke tema som kan
passe for bytting. Klær, interiørartikler,
planter og h ageutstyr, kjøkkenutstyr, bøker,
babyklær, leker eller sportsutstyr. Mulig
hetene er mange og man kan variere tema fra
gang til gang. Har man ikke noe man kan bytte,
kan man tilby å kjøpe. Kvelden kan avsluttes med
en bedre kjøttfri middag. Dette er både sosialt og
morsomt. Kan spare deg for penger og miljøet for
mye utslipp og avfall.

DIN GRØNNE HVERDAG
PHOTOEXPRESS

BARNAS MILJØVERN
ORGANISASJON

TIPS!

En fin gave å gi til barn kan være et med
lemskap i Miljøagentene, barnas egen mil
jøvernorganisasjon. Miljøagentene ønsker
et renere miljø og en tryggere framtid for
jorden og menneskene som bor her, og har
rett til å si ifra til voksne som bryter dette.
De har lokallag i hele landet.

KAFFESKRUBB
Du trenger ikke dyre
peelingkremer fulle av
kjemikalier for å få baby
hud. Bland litt kokosolje,
olivenolje eller annen
matolje med kaffegrut for
en superenkel, effektiv
og naturlig kroppskrubb.
Strammer opp, fjerner
døde hud
celler og mykgjør. Også
godt for trøtte føtter.

>> miljoagentene.no
FR
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UNNGÅ FLASKEVANN
Selv om vi har noe av verdens beste kranvann, kjøpte
vi i 2012 89 millioner liter vann på flaske. Sammen
lignet med å drikke vann fra kranen kreves det
enorme mengder energi, transport og emballasje
for å produsere flaskevann. I tillegg kreves det 2 liter
olje for å produsere 1 kg plast som flaskene er laget av.
Noen typer plast kan også utskille skadelige stoffer til
vannet. Invester heller i en god flaske av rustfritt stål som
du kan ta med deg og bruke om igjen.

HOLD ORDEN MED
SYLTETØYGLASS
NINI HÆGGERNES

OPPLEVELSER
GLEDER MEST
Nyere studie fra Cornell Uni
versity i New York, viser at
vi blir mer lykkelig av å bruke
penger på opplevelser enn
materielle ting. Det gjelder
også opplevelser som er gra
tis. Gleden varer også lengre
viser studiet, ved at man har
forventninger i forkant av
selve opplevelsen som er
større enn ved et fysisk kjøp.
Noe å tenke over når du skal
finne årets julegaver.

På hobbyrommet,
verkstedet, badet eller
kjøkkenet gir syltetøy
glass oversiktlig opp
bevaring av småting,
skruer, velværeprodukter
eller tørrmat. Få r yddig og
lett tilgang ved å skru lokk
fast opp under skap eller
hylle, og skru så glasset på.

GJENBRUK
AV TANNKOST
La den gamle tannkosten
din komme til nytte. Den
er ypperlig til å bruke
steder det ellers kan være
vanskelig å komme til, som
ved rengjøring av vann
kranen eller rensing av
smykker, verktøy og annet
smånips.
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FLICKR

FLICKR

England

Økologiske fordeler

Forskning ved universitetet i New
castle viser at det er store forskjeller
mellom økologisk og ikke økologiske
matvarer. Økologiske matvarer inne
holder mer antioksidanter og mindre
giftige metaller. Innholdet av antioksi
danter er 19-68 % høyere i økologisk
mat. Velger du økologisk fremfor ikkeøkologisk er det som å legge til to av
fem om dagen.
>> Theguardian.com

Indonesia

Bærekraftig resirkulering

I Jakarta (hovedstaden i Indonesia), blir søppel resirkulert på en spesiell måte. Dyre
priser i bykjernen gjorde at fattige bosatte seg ved elvebredden rundt Ciliwang
elven. En elv som blir brukt som dusj, vaskemaskin og søppelkasse. Lokalsamfun
net samlet seg for å rydde søppelet ut av vannet og søppelet er nå grunnmur for
husene de bor i og elven er renere.
>> Bbc

FLICKR

USA

Seaworld

Seaworld har lenge fått kritikk for sin behandling av dyr. PETA saksøkte Sea
world i 2012 på bakgrunn av at de mener at dyr like lite som mennesker skal
leve i fangenskap. Seaworld bygger nå nye akvarium som skal bli dobbelt
så store som de gamle. Seaworld hevder at utbyggingen er for å gi de be
søkende en bedre opplevelse, og at det ikke er en reaksjon på dokumentaren
Blackfish. Dokumentaren påstod at Seaworlds behandling av spekkhog
gerne gjorde de voldelige, etter at 40 år gamle Dawn Brancheau ble drept av
en spekkhogger under et show i 2010. Et større fengsel er fortsatt et feng
sel, er PETAs kommentar til utbyggingen.
>> Bbc
12
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TEKST: FRIDE-MARIA NÆSHEIM

Norge kan lide samme skjebne som Kodak
om vi ikke omstiller til lavkarbonsamfunn.
Bjørn K Haukland, Executive Vise President, DNV GL Group

FLICKR

USA, Tokyo

Mat fra
øverste etasje

FLICKR

Kortreist mat har blitt en trend og
flere ønsker å dyrke maten sin selv. De
store byene mangler åpne områder
for å dyrke mark. Da tar man i bruk de
åpne områdene byen har: hustakene.
Dette gjør byen grønnere fra oven.
Rooftop farms har vokst frem over
de siste fem årene og spredd seg over
hele verden. Verdens største rooft op
farm ligger i Brooklyn og produserer
økologisk frukt og grønnsaker til
lokalsamfunnet. Brooklyn garage
har videreutviklet produksjonen og
leverer nå også egg og honningrett
fra taket. Konseptet er likt verden
over, men gårdene kan se svært ulike
ut. City farm i Tokyo produserer ris og
soyabønner noe som krever våte gro
forhold. Flere steder er det mulig å leie
en liten del av en rooftop farm for å
dyrke sin egen mat.
>> Popupcity.net

FLICKR

USA, Spania, India

Solenergi som redning

Fornybar energi vokser stadig. I USA er 100% av all ny energi forny
bar. Vindenergi var nummer en av ny energi i 2012 og solcelle panel
var nummer 2 i 2013. Fornybar energi kan fortsatt ikke måle seg med
energien fra gass i USA. I Spania var vindenergi den største kilde til
elektrisitet i 2013. I India mangler rundt 400 millioner tilgang til strøm.
Omnigrid Micropower company utviklet lamper med solcelle panel
i 2012. Lampene leies ut for 2.5 $ i mnd. Firmaer som tilbyr dette kan
være redningen for India. Statsminister Narendra Modi har uttalt at
alle som mangler strøm skal få solenergi innen 2019.
>> sierraclub, treehugger, theguardian
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014
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Shabanas
hundeliv
– SH A BA NA R EHM A N GA A R DER H A R TATT SPR A NGET INN I NORSK GRØNN
POLITIK K OG K A MPEN FOR DY R EV ELFER D OG DY RS R ETTIGHETER. DEN LILLE SA MOJED
VA LPEN E CK H A RT INSPIR ERTE A RTISTEN, FR IHET- OG MENNESK ER ETTIGHETS
A KTI V ISTEN TIL N Y TT, GRØNT SA MFUNNSENGASJEMENT.
TEKST: ARNE STORRØNNIGEN FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

U

tålmodige
og nysgjer
rige bjeff
varsler at vi
ankommer
Shabana og
ekteman
nen Martins
hjem i et
tilbake
trukket
villastrøk i Oppegård utenfor Oslo. To kritt
hvite samojedhunder vil hilse. Den yngste,
en halvstor valp, hopper utålmodig og lekent
mot gjestene og korrigeres mildt av matmor
og oppdrager Shabana. Casper er rampen,
og den tøffe. Eckhart er som et «følelses
menneske», litt mer varsom og stille, blir vi
forklart. Hundene er medlemmer i familien.
En skikkelig hilserunde og presentasjon av
14

de to pelskledde til oss tobeinte gjester som
har fått slippe til innenfor revirområdet er
selvsagt. Hundene klappes og ruskes forsiktig
i. Vi setter oss i hver vår stol og Eckhart og
Casper finner seg en plass i kretsen. Matmor
i sofaen. Vi får historien om Shabanas grønne
utvikling.
HUND ET SKJELLSORD

I slutten av april i år meldte Shabana Rehman
seg inn i Miljøpartiet de grønne. Litt seinere
ble hun valg inn i partiets kvinnenettverk. I
høst begynte hun i stillingen som kommu
nikasjonsrådgiver i dyrevernorganisasjonen
NOAH. Bak den grønne oppvåkningen
hennes finnes historien om de to hundene
Eckhart og Casper. Shabanas domene var
menneskerettigheter, kamp for individets fri
het, religionsfrihet og ytringsfrihet. Dette var
områder hun brant for og fortsatt er sterkt en
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

gasjert i. Dyr og dyrs rettigheter var fjernt og
fremmed. Jeg var ingen skogtraver eller na
turmenneske, sier Shabana og ler fra plassen i
sofakroken. Faktisk var jeg redd for å gå alene
i skogen, selv i trygge lokale turområder med
merkede stier og ferdig anlagte rasteplasser.
Kontakt med hunder og dyr var ikke en del av
oppvekstbakgrunnen min. Jeg hadde nesten
ikke fått mulighet til å utvikle empati med dyr,
og i alle fall ikke hunder. På arabisk er ordet
hund, et av de styggeste skjellsordene man kan
tenke seg, minner Shabana oss om.
Shabana Rehman har i mange år vært
en omstridt og profilert aktør i norsk
samfunnsdebatt. Trakassering, utskjel
ling, press og drapstrusler har vært en del
av hverdagen. Etter en lang periode som
synbar og kontroversiell artist, skribent og
komiker, kom reaksjonen. I 2012 brøt hun
nesten sammen. Hun begynte å meditere –

Shabana Rehman med
s amojedhundene Casper og
Eckhart på tur i nærterrenget i
Oppegård. Jeg har aldri vært noen
marka-traver før jeg fikk hundene,
og var faktisk litt skogredd,
innrømmer Shabana.

PROFILEN | SHABANA REHMAN GAARDER

inspirert av Eckhart Tolle, en tysk forfatter
bosatt i Canada og av mange regnet som en
nyreligiøs læremester. Tolle har skrevet flere
bestselgende bøker om bevissthet, mental
balanse og livsfilosofi.
ECKHART MED HVIT PELS

– Det er viktig for meg å understreke at
det er eksistensialismen som Eckhart Tolle
inspirerer til, som jeg er tiltrukket av og ikke
det nyreligiøse i forfatterskapet hans, skyter
Shabana inn. Under meditasjon opplever
Shabana at ordet «hund» helt uventet, og
tilsynelatende fra intet, slår inn i tankene som
lyn fra en klar himmel. Hun luftet tanken
om en familiehund for ektemannen Martin.
I første omgang mente han ansvaret for en
hund var for stort for en familie med begge
ektefellene i travle jobber. Gradvis ble de
enige om at ideen kanskje ikke var så dum
allikevel. Dermed dukket Eckhart med hvit
pels opp, en samojedvalp med behov for
omsorg og oppfølging som dyrebarn flest.
Kontakten med den lille valpen åpnet en ny
verden for Shabana. Hun var solgt.
«Jeg visste ingenting om hunder eller
andre dyr, jeg var den personen som ba
vennene mine “låse bikkja inne, vær så
snill” når jeg kom på besøk. Jeg hadde aldri
sett en hund i ansiktet, ikke “tatt inn” en
hund, eller noe annet dyr... Så oppdager
jeg at “herregud han har en vilje, han kan
be om ting, han blir redd” – og det var
plutselig et spekter av følelser som kom
frem. Jeg fikk så vondt, og ble så glad av
det samtidig. Det ble en kontakt som rett
og slett førte til en bevissthetsendring»,
fortalte Shabana Rehman i et stort intervju
med Siri Martinsen i medlemsmagasinet til
16

dyrevernorganisasjonen NOAH i sommer.
GRØNN OPPVÅKNING

Flere andre viktige hendelser fulgte i kjølvan
net av valpens ankomst til familien Rehman
Gaarder.
Som nybakt matmor til Eckhart ble det
umiddelbart behov for lufteturer med den
nyankomne på fire bein.
– Jeg oppdaget den flotte naturen i nær
området vårt, men så også store mengder
søppel i veikanten og langs mange av stiene,
forteller hun. Det var hundene som gjorde meg
oppmerksom på problemet. De snuste stadig
i plastavfall, metall, knust glass og annet rusk
som folk hadde slengt fra seg. Jeg var bekymret
for at dyrene kunne skade seg og jeg irriterte
meg over tilgrisingen av de vakre turområdene
som vi hadde rett utenfor stuedøra. Jeg tok det
opp med lokalavisa som laget en reportasje.
Jeg ringte kommunen. De kunne ikke gjøre
noe for å fjerne søpla. Ikke før til våren og årets
«rusken-aksjon», fikk jeg høre. Det endte med
at jeg tok med meg plastposer og plukket søp
pel selv, både for å fjerne skrotet og vise at det
fantes en enkel løsning på problemet, forteller
Shabana Rehman.
Søppelepisoden og nærheten til hundene
satte i gang en grønn bevisstgjøring. Hun
leste seg opp på emnet. Kjøtt på middagstal
lerkenen ble fort et påtrengende etisk spørs
mål. Kjøttmiddagene ble gradvis valgt bort
til fordel for lekre vegetar-retter. Kan jeg fort
sette å spise avanserte pattedyr med et be
visst følelsesliv og bør jeg bidra til å holde liv
i et miljøskadelig industrilandbruk? var noen
av spørsmålene hun stilte seg. Hvordan kan
man spise kjøtt, når vi vet at 50 millioner
mennesker dør av sult, og at ti veganere kan
leve på samme kornmengde som må til for
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

SHABANA
REHMAN GAARDER
SIVILSTATUS
Gift med filmprodusent og
NRK-journalist Martin Gaarder.

FØDT
14. juli 1976 i Karachi, P
 akistan.
Kom til Norge med foreldre som
2-årig. Vokst opp på Holmlia i Oslo.
Bor i Oppegård utenfor Oslo.

BAKGRUNN
Omfattende engasjement i norske
medier og på scene som spaltist,
debattant, performancekunstner
og stand-up komiker. Har utgitt 3
bøker, mottatt en rekke priser, blant
annet Fritt ord prisen for sitt engasjement for menneskerettigheter og
ytringsfrihet. Bodde i USA fra 2005
Til 2011 hvor hun blant gjorde suksess med forestillingen For Konge
og fedreland eller Homeland insecurity som engelsk tittel. Forestillingen fikk også god mottakelse da
den ble satt opp her hjemme. Hun
fikk massiv oppmerksomhet, draps
trusler og politianmeldelse da hun
løftet Mullah Krekar som et stunt.

AKTUELL
Ble medlem av Miljøpartiet de
grønne i april i år og valgt som
medlem i partiets kvinnenettverk. I
høst begynte hun i stillingen som
kommunikasjonsrådgiver i dyrevernorganisasjonen NOAH og har
markert seg med et sterkt miljø og
dyrevelferdsengasjement.

ET SAMFUNN SOM
BEHANDLER DYR SOM
«MASKINER» OG «TING»,
VIL TROLIG BEHANDLE
RESTEN AV NATUREN PÅ
SAMME MÅTE.

å produsere kjøtt til en kjøtteter undret hun
seg over?
Forfatteren Franz Kafka sa det slik: «Ende
lig kan jeg se på deg med fred i blikket, jeg
spiser deg ikke lenger.»
VEGANSK SKATTKAMMER

1

2
1. Hvordan vi behandler dyrene, er en målestokk på hvor utviklet vi er som samfunn og sivilisasjon,
mener Shabana Rehman. 2. Shabana gjorde suksess med forestillingen Homeland in-Security
eller For Konge og f edreland som ble satt opp i både USA og Norge i henholdsvis engelsk- og
norskspråklig versjon.
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Jeg ble overbevist av to kjøttetere med pels
om å dreie kostholdet i vegansk retning, sier
Shabana og smiler. Kjøttforbruk er proble
matisk. La oss innse det. Det gjelder både i
forhold til dyrevelferd, klima og vår egen helse.
Kjøttmat er et unødvendig innslag i kost
holdet vårt. Vi har økt kjøttforbruket markert
de siste årene. Bør vi ikke som etisk bevisste
mennesker med omsorg for livet på kloden ta
konsekvensene i våre egne personlige liv. Det
finnes en enkel løsning og det finnes en hel
verden av spennende frukt og grønnsaker, av
velduftende krydder og smaksvarianter, mener
Shabana. Da jeg begynte å interessere meg
for vegansk kosthold, husket jeg plustelig min
mors kjøkken, tradisjonene fra de store i ndiske
og pakistanske mattradisjonene, kryddertilset
ningene og alle måtene å gjøre grønnsakbasert
mat til en nesten uforglemmelig smaksopple
velse. Hvis vegansk kosthold blir smaksfattig
og k jedelig, skyldes det mangel på enkle kunn
skaper om urter, krydder og mattilberedning,
mener Shabana Rehman.
– Jeg leste om miljøpolitikk og om det mo
derne industrilandbruket, om pelsdyrhold,
om kjøtt- industrien, om hvordan vi behandler
dyr og medskapninger, fra fangenskap til slakt,
forteller Shabana. På et tidspunkt skaffet hun
seg partiprogrammet til Miljøpartiet. Det ble
en god opplevelse. Nesten punkt for punkt var
det i samsvar med mine egne holdninger og
meninger. Nesten hver setning ga meg en «yes!17
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DEN TIDLIGE GENERASJONEN NORSK
PAKISTANERE OFRET SIN EGEN FRITID OG
SIN EGEN VELFERD FOR B
 ARNA SINE.

opplevelse», forteller artisten og skribenten.
Konklusjonen min var klar: Det var ingen grunn
til å sette miljøet på vent. Jeg var med.
VIKTIG TEST

Dyrevelferd og respekt for dyrs rettigheter
er definitivt en viktig og naturlig del av et
bærekraftig samfunn. Det er umulig å tenke seg
et samfunn som legger vekt på sosial likhet og
en natur i balanse, uten at respekten for andre
arter også en del av helheten. Et samfunn som
behandler dyr som «maskiner» og «ting», vil tro
lig behandle resten av naturen på samme måte
også, tror Shabana Rehman. Måten vi behandler
dyrene på, er på mange måter en test på hvor
sivilisert og utviklet et samfunn er ellers også.
Dyr lever sine egne liv, og er ikke til for å brukes
til mat, klær, eksperimenter eller underholdning.
EN STERK STEMME

Etter at vi intervjuet Shabana i august i år har
hun nylig begynt i jobben som kommunika
sjonsrådgiver for dyrevernorganisasjonen
NOAH som i dag har rundt 6000 medlem
mer. Organisasjonen ble startet i 1989 av nor
ske aktivister med erfaring fra nasjonalt og
internasjonalt miljø- og dyrerettighetsarbeid.
Mange vil mene at med Shabana Rehman har
norsk miljødebatt og debatten om dyrs ret
tigheter og dyrevelferd fått en sterk og slag
kraftig stemme. Det er ikke vanskelig å være
enig i et slikt utsagn.
Shabana Rehman har hatt en egen evne til å
skape gjennomslag og oppmerksomhet for de
sakene hun brenner for.
BLÅVEIS

De tidlige tenårene var tøffe og vanskelige. Det
har hun beskrevet grundig i selvbiografien sin
18

«Blåveis». Men hun nektet å gå inn i offer-rollen
og hun protesterte iherdig mot å bli plassert i
bås som innvandrerjente med alt det innebar
av forventninger og press. Selv har hun be
skrevet utviklingen hun gikk igjennom som en
«frihetsreise». Foreldrene mine foretok en lang
geografisk reise, og mange av deres generasjon
langt på vei en klassereise. Den tidlige genera
sjonen norsk-pakistanere ofret sin egen fritid
og sin egen velferd for barna sine. De var jobbeog slitegenerasjonen, sier Shabana. Steinar
Lem bemerket en gang jeg snakket med ham
at det var så få innvandrere som engasjerte seg
i miljøspørsmål. De hadde knapt nok tid. Det
er svaret. De drev kafeer, restauranter, små
butikker, de kjørte taxi, de var buss-sjåfører,
t-banesjåfører og jobbet stort sett alle timene i
døgnet som de ikke sov eller spiste.
I et stort intervju i Dagbladet stilte Shabana
naken, bare påmalt det norske flagget på
kroppen. Oppslaget skapte voldsom opp
merksomhet og bidro kanskje mer enn noen
annen enkelthendelse til å gi henne en plass i
den norske offentligheten. Hun markerte seg
raskt som en kontroversiell spaltist, skribent
og standup-komiker. Hun kysset daværende
kulturminister Valgerd Svarstad Haugland
på munnen under en sceneopptreden under
filmfestivalen i Haugesund. Hun smakte godt,
uttalte hun spøkefullt etter at stuntet var gjen
nomført. På den samme scenen viste hun
rompa til publikum i et nytt Shabana-stunt.
Ikke helt uten oppmerksomhet det heller.
MULLAHLØFTET

På et debattmøte i Oslo lokket hun mullah
Krekar frem på podiet og inntil seg ved å si
hun skulle utføre en test. Plutselig løftet hun
ham i været. Mullahen eksploderte i sinne
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og kalte det en grusom ydmykelse. I følge
Aftenposten lo flere kvinner i salen høyt
av hendelsen. Generalsekretær Lars Gule i
Human-Etisk Forbund, som hadde sittet i
panelet, grep ordet.
– Salen forstår ikke hvilken krenkelse Krekar
her er blitt utsatt for. Dette er meget, meget al
vorlig for Krekar, og det burde spesielt Rehman
forstå, sa Gule. Krekar engasjerte advokat og
truet med søksmål. Lift-up-komiker, og ikke
standup-komiker ble foreslått som ny profe
sjonstittel på Shabana Rehman.
I 2005 dro hun med flyttelasset til New York.
Presset hjemme opplevde hun som nesten
uutholdelig. Ikke bare mottok hun drapstrusler
og ble utsatt for massiv sjikane. Skarpe skudd
ble avfyrt mot familiens restaurant på Gruner
løkka i Oslo. I kombinasjon med et oppløst
ekteskap ble det en for stor belastning. Hun
foretrakk nye omgivelser.
TRÅKKET LØYPER

Det var en kamp for innvandrerjenters frihet,
og for min egen frihet, mener Shabana Reh
man. Den er ikke vunnet, men jeg har vært
med på å rydde land, tråkke løyper for mange
andre jenter og kvinner.
Hjemme på Oppegård er det tid for
fotoopptak. Samojedhundene piper utål
modig ved utgangsdøra. De merker at noe
er på gang. Shabana tar på gummistøvler og
anorakk. Det er tid for tur til tjernet og bade
vannet et kvarters gåtur fra boligområdet.
Jeg er fornøyd med livet som voksen dame
på 38 bemerker Shabana. Jeg kunne ikke
tenke meg tilbake til da jeg var i tyveårene og
enda mindre til de stormfulle tenårene. Norsk
samfunnsdebatt trenger flere voksne damer.
Shabana Rehman lover å gjøre sitt.

SIGURD FANDANGO

BOKUTGIVELSER

NÅ
Shabana Rehman er kjent som 
en kontroversiell skribent. Artikkelsamling fra 2002.

1
PRIVAT

MULLALØFT
Lift-up-komiker, og ikke
standup-komiker ble foreslått som ny
profesjonstittel på Shabana Rehman,
etter et spektakulært stunt der hun
løftet Mullar Krekar på scenen.

2

3

1. Shabana Rehman G
 aarder sammen med ektemannen Martin Rehman Gaarder under
oppholdet i New York. 2. Shabana oppholdt seg flere år i USA og gjorde suksess med sin egen forestil
ling. 3. Shabana Rehman Gaarder sammen med vennen og senere samarbeidspartner og komiker
Zahid Ali og norsklærer Tora Mæhle. Den støttende og aktive læreren har en stor del av æren for at alt
vi kan i dag og for at språket er vårt arbeidsverktøy, skriver Shabana i en epost sammen med bildet.
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BLÅVEIS
Shabanas selvgiografi handler om
en tøff oppvekst, men også om
evnen til å reise seg igjen.
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UTSYN

INDIA

Hovedstad: New Dehli
Republikken India er det største landet i Sør-Asia. Med et areal på over 3
000 000 km² og 1,21 milliarder innbyggere er landet verdens syvende største land, verdens nest mest folkerike land og verdens største demokrati.

Ett nytt India
K LOK K EN 060 0 BEGY NNER DET. ET ØR EDØV ENDE LEV EN GJØR AT JEG BR Å
VÅ K NER , MEN L A NGT I FR A PÅ DEN BRUTA LE M ÅTEN EN V EK K ER K LOK K E R I V ER
DEG UT AV DRØMMET ILVÆR ELSEN EN SOLFATTIG V INTER MORGEN.
TEKST: CHRISTOFFER RINGNES KLY VE

FLICKR

Antall indere på middel
klassenivå er i sterk vekst,
men det er fortsatt langt
igjen til landet har en
middelklasse som utgjør et
flertall av innbyggerne.

N

ei, til tross for at søvnkvoten på
ingen måte er fylt opp, er det
behagelig å bli vekket i grålys
ningen av en kakafoni av sika
der. Sikadens evne til å produsere lyd er ett av
naturens underverker.
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Dessuten er det på tide å komme seg opp.
Vi skal på tur. Vi bor på Spice Village, et nyde
lig økoturismested kloss opptil Periyar Tiger
Reserve. Dette har siden 1934 vært et stadig
utvidet verneområde med skog og fjell langt
sør i India. Reservatet er tilholdssted for ville
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

elefanter, indisk bison og villsvin, diverse
hjortedyr og mange ulike aper. Og, etter siste
telling, 35-40 tigre.
Inntektene fra turismen er inderne vel unt.
India har flere fattige mennesker enn hele
Afrika, og omkring 4 av 10 underernærte barn

Er det til India vi skal reise når vi en sjelden
gang unner oss en langreist ferie, og ikke Thailand?

FLICKR

i verden er indiske. Statistikken er mye bedre
i denne delstaten, Kerala, takket være en
relativt velfungerende delstatsregjering som i
flere tiår har investert i helse og utdanning.
Vårt paradis er nemlig bare ett av flere
steder som lever av økoturisme, og økono
mien rundt dette er nå blitt såpass viktig for
området, at ulovlig hogst og jakt er drastisk
redusert. Menneskene som tradisjonelt
har bodd i området tilhører marginaliserte
stammesamfunn, men har både rettigheter
til bærekraftig bruk av skogen, og økono
miske muligheter som turistguider og skog
voktere.
Er dette framtiden for India? Mye peker i
riktig retning for India, og optimismen er stor:
Økonomien har solid vekst, og middelklassen
øker. Indiske kommentatorer og nasjonalis
tiske politikere leverer analyser om når det
skal bli ”Indias tur”, godt sekundert av indiske
økonomer som forutser Kinas nært forestå
ende kollaps. Da skal India overta hegemoniet
i Asia, med engelsktalende befolkning og
demokratiske verdier. Indias nye statsminister
Narendra Modi fra det nasjonalistiske hindu
partiet BJP står i bresjen for dette. I valgkampen
lovet han å ”fikse” India på fem år, og etter val
get har han lansert stadig nye initiativer. Model
len er Modis hjemstat, Gujarat, som han styrte
i 13 år.
Men det finnes også et annet India enn
Modis. Parallelt med den økonomiske ut
viklingen har også India sett økende makt
konsentrasjon, naturødeleggelser, klima
gassutslipp, trafikkproblemer, korrupsjon
og forskjeller mellom fattig og rik. På disse
områdene har Gujarat langt fra likeimpone
rende resultater.
”Gujarat-modellen” vil sannsynligvis
medføre økonomisk vekst, økte forskjeller,
effektivisering av en tungrodd offentlig sektor
og fortsatt mye korrupsjon. De to hovedmot

Modell med klær fra
Fabindia, et selskap som har
profilert seg som et etisk
og miljø-ansvarlig selskap,
vil de snart komme til en
butikk nær deg?

MYE PEKER I RIKTIG
RETNING FOR INDIA, OG
OPTIMISMEN ER STOR.
standerne i indisk politikk, BJP og Congress,
er omtrent like korrupte.
William Nanda Bissell har en radikalt annen
visjon for India. I sin bok ”Making India Work”
(Penguin, 2009) foreslår han en total omlegging
av politikk, demokrati, regional organisering,
skattesystem og byråkrati. Nøkkelordene er
forenkling, effektivisering og åpenhet, av både
økonomi, byråkrati og politikk.
Bissell kunne enkelt vært avfeid som en
naiv idealist, men det er litt vanskeligere når
man ser CV’en hans. Han leder et av Indias
mest vellykte selskaper, i hver fall når man
tar med sosiale og miljømessige kriterier. Fa
bindia produserer og selger klær, møbler og
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

mat, og her er det ikke snakk om å gjemme
seg bak anonyme leverandørkjeder. De
80.000 produsentene omtales og behandles
som håndverkere, er basert rundt omkring i
indiske landsbyer, og får skikkelig betalt for
det de lager. Produksjonen er mest mulig i
tråd med naturens forutsetninger, og mye er
økologisk. Kvaliteten er god, og plaggene du
kjøper koster litt mer enn i kjedebutikkene
(hvis du lurer: de driver netthandel, og sen
der til hele verden).
Fabindia startet først med eksport på
1950-tallet, men har siden 1980-tallet satset
mest på det enorme hjemmemarkedet.
Dette har tradisjonelt betydd klassiske in
diske klær, som sarier og kurtaer. Men nå
har Fabindia også bestemt seg for å ta opp
kampen mot de globale kleskjedene i det
indiske markedet, og lanserer en egen kollek
sjon med «vestlige» klær. Spørsmålet blir om
indisk ungdom er villig til å betale mer for
Fabindia-klær som er produsert på en skik
kelig måte?
Om denne strategien er vellykket, kan
neste steg være internasjonalt. Du finner al
lerede Fabindia-butikker i globale shopping
hovedsteder som Dubai og Singapore, men
dette er steder med stor indisk befolkning.
Blir det kjeder som Fabindia som om 5-10 år
skal gi norske forbrukere et etisk og miljø
messig forsvarlig alternativ? Og hva vil det
gjøre med resten av tekstilbransjen?
Mer generelt: Hvordan vil vi i Norge merke
India om noen år? Blir India «det neste Kina»,
men på en annen måte? Forhåpentligvis er
tiden snart forbi med altfor billige produkter
av dårlig kvalitet, produsert under tvilsomme
forhold i et land langt borte. Er det fra India
vi skal få klær produsert på en skikkelig måte?
Er det til India vi skal reise når vi en sjelden
gang unner oss en langreist ferie, og ikke
Thailand ?
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I begynnelsen
var eventyret
– DET BEGY NTE SOM ET FA MILIEEV ENT Y R OG
R ESULTERTE I EN FOLK EBEV EGELSE.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

H

østen 1967 dro Ragnhild og
Erik Dammann sammen
med de fire sønnene Rein,
Are, Brede og Jaran, på et
syv måneder langt opp
hold på sydhavsøya Savaii, den vestligste av
Samoa-øyene, 13 grader syd for ekvator i Stil
lehavet. Reisen og oppholdet har Erik Dam
mann grundig skildret i boka «Med fire barn i
palmehytte».

DELING FRAMFOR ALT

Møtet med den unike, samoanske
s olidaritets- og delingskulturen og øy
boernes avslappede og optimistiske
hverdagsliv satte dype spor. Men det tok
tid å forstå verdiene og prinsippene bak
den samoanske samfunnsorganiseringen
og hverdagskulturen. Det første møtet
ble nesten sjokkartet. En gruppe kvinner
forsynte seg av overfloden av tørrmelk
i Dammann-families enkle hytte. Til
gjengjeld bragte de tilbake mengder av mat
som gjestene ikke hadde.
– Det dere har sett er typisk samoansk, for
klarte en av lederne i landsbyfellesskapet. Hele
vår kultur bygger på deling. Dette er så viktig og
selvsagt at hvis noen har for mye av noe naboen
mangler, kan naboen rett og slett hente det. Det
er ikke tyveri som dere ville kalle det, det er noe
22

han har rett til. Til gjengjeld har han plikt til å gi
tilbake noe annet, noe han selv har for mye av.
Dammann-familiens første kontakt
personer på Samoa, et ektepar som var godt
kjent med den europeiske diskusjonen om ut
vikling, økonomi og politisk ideologi gjennom
studier og opphold i flere vestlige land, hadde
denne forklaringen da Erik Dammann en
gang spurte om de betraktet det samoanske
delesystemet som en form for kommunisme:
Samoa er verken kommunistisk eller kapi
talistisk. De to systemene har mislykkes på vær
sin måte fordi de ikke tar hensyn til menneskets
psykologi. Vårt delesystem ville ikke vært mulig
uten fellesskapet i slektsgruppene. Fordi alle
samoanere er vokst opp med deling og ansvar
for et stort fellesskap av mennesker som de er
glad i, trengs ingen politisk tvang for å kunne
bygge på det samme prinsippet i hele samfun
net. Dette har vi århundrers erfaring med. I
deres vestlige land derimot, er slike nære felles
skap mer og mer blitt erstattet av mikrofamilier
og individualister som bare lærer å slåss for sine
egeninteresse, forklarte Dammann-familiens
døråpnere til det samoanske samfunnet.
KRAFTIG OPPGJØR

I årene etter hjemkomsten til Norge tok Erik
Dammann et kraftig oppgjør med den vest
lige forbrukerkulturen og gikk i strupen på
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den ekstreme skjevfordelingen av ressurser
og goder i det internasjonale samfunnet.
Den samoanske samfunnsformer kan
naturligvis ikke overføres til Norge direkte,
men vi kan lære av prinsippene og verdiene
om deling og samarbeid som samoanerne
har dyrket i lange tider og som gjennomsyrer
nasjonen i alle ledd, mente Dammann.
I et tilbakeblikk i selvbiografien «Kontraster.
Beretning om et mangfoldig liv, skriver han
blant annet: ”Gradvis oppdaget vi hva sam
oanerne faktisk oppnådde ved å sette deling
og fellesskap foran alt annet. Da vi besøkte
landet var Vest-Samoa verdens tredje fattigste
land. Likevel fantes det ikke en samoaner som
led av sult eller nød. Enhver mangel, også syk
dom, ville øyeblikkelig utløse fellesansvar”.
Hverdagen hjemme ble aldri den samme
igjen. Han hadde selv opplevd det og sett det
med egne øyne: Det fantes en måte å organi
sere en nasjon, et samfunn på, som satte den
vestlige forbruks og konkurransekulturen
fullstendig i skyggen.
Han leste verdenshistorien med nye øyne
og ante konturene av et nytt helhetsbilde.
Han forsto at verden før europeernes kolo
nisering og herjinger i store deler av verden
– hadde bestått av ulike, men mer e ller min
dre likeverdige kulturer. Europeernes jakt på
råvarer og slaver brøt i stykker dette.

SCANPIX/JAN A. MARTINSEN/AFTENPOSTEN

Erik og Ragnhild Dammann på trappa
hjemme i Oslo før avreise til Samoa
høsten 1967. På kofferten, Jaran (1.
1/2), videre til venstre, Brede (5), Are
(8) og foran Rein (10)
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ARNE STORRØNNINGEN

Familien Dammann på trappa (ikke
den samme, den er borte nå) 47 år
etter at Aftenposten var på besøk hos
familien før de la ut på den store even
tyrreisen i 1967. Fortsatt på kofferten,
Jaran (48). Videre fra venstre Brede
(52) Are (55) og Rein (57). Turen gjorde
et uutslettelig inntrykk og preget dem
for resten av livet. Alle barn og unge
burde oppleve en stor, spektakulær
dannelsesreises i løpet av oppvek
sten, mener «guttene». Etter turen til
Samoa kom Linn (48), Norin ( 45) og
Anja (45) inn i familien. De fikk oppleve
å være med til samme landsby tretten
år senere.

EN REKKE INTER
NASJONALE MEDIER
OMTALTE DEN NORSKE
BEVEGELSEN SOM GIKK
PÅ TVERS AV ALLE
SAMFUNNSTRENDER.
Ikke bare var dette perspektivet underslått i eu
ropeisk, norsk og vestlig verdenshistorieskriving.
Det hadde også forårsaket en brutalitet og en
falsk overlegenhetsfølelse hos europeerne overfor
andre folk og kulturer, mente Dammann.
EN NY FOLKEBEVEGELSE

Resultatet av Dammanns nye sterke enga
sjement ble bestselgeren «Fremtiden i våre
hender» utgitt i 1972. To år seinere tok han
initiativet til en folkebevegelse med samme
navn. En rekke internasjonale medier om
talte den norske bevegelsen som gikk på tvers
av alle samfunnstrender.
I løpet av få år hadde den nystartede
bevegelsen et stort antall lokallag, og mer
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enn trettitusen medlemmer og sympatisører.
I Sverige ble det stiftet en søsterbevegelse.
Den britiske sivilingeniøren og aktivisten
Mike Thomas opprettet Future in Our Hands
international Network med grupper og orga
nisasjoner i 10 asiatiske og afrikanske land.
Her hjemme ble aktive medlemmer med
tilknytning til Fivh også inspirert til å starte
andre miljø- og solidaritetsvirksomheter.
Utviklingsfondet, Idebanken, Alternativ
Fremtid og mer nylig Besteforeldrenes
klimaaksjon er eksempler på dette.
TIDENES MEDLEMSREKORD

I jubileumsåret 2014 vil Fivh trolig bærme
seg 24.000 betalende medlemmer. Det er
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det høyeste antallet betalende medlemmer
i organisasjonens 40-årige historie. Flere
tusen medlemmer har sluttet seg til rekkene i
løpet av 2013 og 2014. Særlig har fokuset på de
kritikkverdige forholdene i den internasjonale
tekstilindustrien har engasjert mange.
Lite ante nok familien som samlet seg til
fotografering for Aftenposten på en trapp i
Gråkamveien i Holmenkollåsen høsten 1967,
ringvirkningene av den lange reisen de snart
skulle legge ut på. Og reisen, den fortsetter
på en måte enda. For i virkelighetens eventyr
og fortellinger finnes intet snipp-snappsnute. Bare en horisont som alltid blinker
like forlokkende og mystisk i synsranden et
sted langt langt der framme.
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Alle tiders
medlemsrekord
I SITT 40. Å R K A N FR A MTIDEN I VÅ R E HENDER GLEDE SEG OV ER GOD V EKST
OG UT V IK LINGEN. I LØPET AV Å R ET V IL V I NÆR ME OSS 24.0 0 0 BETA LENDE
MEDLEMMER , DET ER DET HØY ESTE T
 A LLET I HELE ORGA NISASJONENS
H ISTOR IE. I LØPET AV INNEVÆR ENDE Å R H A R V I FÅTT RUNDT TR ETUSEN N Y E
MEDLEMMER , OG I 2013 RUNDT TUSEN N YA NKOMNE.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

FACEBOOK

Medlemsveksten i Framtiden i våre hender har vært stor de siste
to årene. På bildet lokallagslederen i Trondheim, Mari Bremnes Ese
sammen med datteren under et lokalt arrangement.

M

ange av de nye medlem
mene er unge i tjueårene,
og flertall er kvinner. Det
viser at vi er i gang med
å lykkes i vårt arbeid for
å fornye organisasjonen,
sier Fivh- leder Arild Hermstad til maga
sinet Framtiden i våre hender. Vi har også

opplevd stort gjennomslag med flere av
kampanjene våre, blant annet om tekstilar
beidernes leveforhold og om kjøttforbruk,
klima og helse. Vi registrerer nye besøks
rekorder på våre nettsider og på sosiale
medier hvor vi er tilstede. Det ligger na
turligvis hard faglig arbeid bak resultatene,
samtidig ser vi kanskje konturene av et nytt
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sterkere miljø- og solidaritetsengasjement i
befolkningen, tror Fivh-sjefen.
På de neste sidene og i vår neste utgave
kan du møte noen av våre engasjerte med
lemmer land og strand rundt. De fleste vi
presenterer i denne utgaven har lang farts
tid fra organisasjonen og miljøkampen.
25
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VEKKELSEN FRA NADDERUD
Som ung nyutdannet lærer og samfunnsenga
sjert var Jan Johnsen(71) tilstede under Fivhs
stiftelsesmøte i Nadderudhallen i april 1974.
– Jeg husker ikke så mye av det som ble
sagt under innleggene fra talerstolen. Det jeg
husker og som har festet seg i hukommelsen
for alltid, er det voldsomme engasjementet
og opplevelsen av besluttsomheten fra flere
tusen mennesker, om å skape forandring og
en mer rettferdig verden. Det var nærmest en

lig å starte en lese- og diskusjonsgruppe med
utgangspunkt i Erik Dammanns nye bok.
Som stipendiat i NRK i 1973 sto naturligvis
Erik Dammann på listen over samfunnspro
filer Jan Johnsen mente fortjente nasjonal
oppmerksomhet. Folkebevegelsen som
fulgte i sporene av Erik Dammanns bøker
og engasjement har uten tvil satt dype spor
i det norske samfunnet, hvor omfattende vil
vi først kanskje se og forstå i et lengre tids
perspektiv, mener Jan Johnsen. Senere har
Johnsen både forsket og skrevet artikler og
bøker om massemedier og miljø. Han har

GRØNN VETERAN
Sidsel Mørck (77) er en av veteranene i norsk
miljøkamp. Mens mange av dagens miljøde
battanter lå i vugge og barnevogn på slutten
av sekstitallet skrev forfatteren Mørck det som
regnes som Norges første miljødikt. En viktig in
spirasjonskilde den gangen var den amerikanske
miljølegenden Rachel Carson og kampen mot
kjemiske sprøytemidler i skog- og landbruk.
Mørck har også vært tilsluttet Framtiden
i våre hender i en årrekke. Hele hennes for
fatterskap er preget av et sterkt samfunns
engasjement, særlig innenfor kvinnesak,
kjønnsroller og miljøvern. I alt har hun skrevet
38 bøker, også for barn, og mottatt fire miljø
priser, blant annet Fritt Ords honnørpris. Mange
vil huske henne som den modige kvinnen som
gikk i strupen på storindustrien og Norsk Hydro
i Grenland på 70-tallet. Boka «Stumtjenere» var
et kraftig oppgjør med de tause ingeniørene og
menn i dress som umælende og underordnet
var med på å forpeste fjorder og luft i et av om
råde med over hundretusen innbyggere. Det er
neppe noen overdrivelse å hevde at hvis bedrin
gen av miljøet i Grenlandsregionen kan tilskrives
enkeltpersoner, er Mørck avgjort en av dem.
Sidsel Mørck er langt fra ferdig med sitt opp
gjør med norsk storindustri og underdanige
menn i dress. Hennes neste bok tar for seg det
norske petroleumsflaggskipet Statoil og livet bak
selskapets lukkede dører. Den vil neppe bli forbi
gått i stillhet.
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elektrisk atmosfære, noe man nesten kunne
ta og føle på, som beveget seg i den store
idrettshallen, husker Jan Johnsen.
Det er ingen tvil om at Framtiden i våre
hender og den politiske oppvåkningen som
fulgte i kjølvannet av den nye folkebevegel
sen, har satt varige spor hos meg og mange
andre i min generasjon, mener Johnsen. Da
han begynte som lærer på Skjeberg folkehøy
skole samme år Fivh ble stiftet, var det natur
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også engasjert seg i et stort antall miljøsaker
i hjembyen Porsgrunn som han fortsatt føler
seg knyttet til selv etter rundt tretti år i ho
vedstaden. Flere tusen lærer- og journalist
studenter har opp gjennom årene hatt glede
av Johnsens sterke og langvarige miljø og
samfunnsengasjement.
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SJØLBERGER OG
TOGELSKER
Jeg treffer Tor Mikalsen (46) på en re
staurant i Oslo sentrum. Den nordnorske
miljøaktivisten er på Oslobesøk, inkludert
styremøte i Framtiden i våre hender, hvor
han er medlem. Mikalsen har ankommet ho
vedstaden med tog fra Narvik, via Sverige, en
reise som i alt tar rundt 48 timer.
– Jeg forsøker å begrense flybruk, og så elsker
jeg lange togreiser, forteller han. Hjemme i
Ysteby i Kåfjord kommune forsøker han så langt
det er mulig å praktisere selvberging og høster
mesteparten av maten han trenger fra naturens
spiskammer. Han er utdannet arkeolog og
driver eget foretak innen kultur, miljø og perma
kultur. Å høste fra naturen ligger nærmest i Tor
Mikalsens sjøsamiske gener. Han er opptatt av
miljø- og naturvern over et bredt spekter av sa
ker som fiskeripolitikk, samepolitikk, energibruk
og økonomi, samt bærekraftig livsstil i praksis.
Fra 2005 til 2009 var han sametings
representant for Norske Samers Riksforbund.
Han er også aktiv i Miljøpartiet de grønne
og har sittet i partiets landsstyre. Servitøren
på restauranten foreslår fisk. Tor Mikalsen
er ikke sikker. Det kan bli en nedtur, sier han
smilende. Jeg vet ikke om noe som kan slå
timefersk fisk fanget i fjorden hjemme, sier
Mikalsen, men lar «Oslofisken» få en sjanse...

MULTI-AKTIVISTEN
Jeg møter heltidsaktivist, medlem i Fram
tiden i våre hender og forfatter Marte
Rostvåg Ulltveit- Moe (40) hjemme i rekke
hushagen i Kristiansand hvor vi skal gjøre
fotoopptak. En frittgående høne spankulerer
blant grønne nyttevekster.
Marte er utdannet biolog, og har allsidig
bakgrunn fra norsk naturvern og miljøkamp.
Hun var tidligere redaktør i magasinet Ren
Mat, men lever nå som forfatter og prosjekt
medarbeider i Naturvernforbundet med
fokus på miljøprosjekter i hjembyen. Mat
elskere har kanskje merket seg boka hennes,
«Spis Sørlandet», et dypdykk inn i lands
delens råvarer og sesongvariasjoner.
Hun og familien har praktisert grønt
hverdagsliv i mange år. Marte er en helstøpt
multi-aktivist og engasjert over et stort
arbeidsområde. Hun er styreleder i Natur
vernforbundets lokallag i Kristiansand, og
samarbeider tett med Fivh .
Det hender at Marte skriver en hørings
uttalelse. Men hun synes det er viktigere å
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arrangere turer, kurs eller fest. Da politikerne
i Kristiansand skulle overbevises om behovet
for et nytt naturreservat, valgte lokallaget å
lage en tegneserieplakat hvor hovedfiendene
- utbyggerne - var tegnet som “romerne” i
tegneserien om Asterix. - Miljøvern er dypt
alvorlig, men det trenger ikke være så traust,
sier Marte. De vant kampen om natur
reservatet.
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FOLKEHELSE OG SOLIDARITET

BONDEN PÅ AULESTAD
Gårdbruker Thorbjørn Bjørnson (58) er et av mange livstidsmed
lem i Framtiden i våre hender. Det er dette som er Aulestad gård
sier, Bjørson når jeg treffer han en regntung september-ettermiddag
til kaffe og vafler over det store kjøkkenbordet i det hjemmekose
lige og flotte hovedhuset noen kilometer fra Bjørnson-museet og
dikterhjemmet til oldefaren Bjørnstjerne Bjørnson. Det var oldefars
opprinnelige plan å bygge gården her, forteller den miljøengasjerte
Aulestadbonden. Planene strandet av økonomiske årsaker. Det ble
oldebarnet som kom til å realisere byggeplanene til dikterhøvdingen.
Thorbjørn Bjørnson har vært engasjert i miljøspørsmål i en årrekke. I en
artikkel i Folkevett for en tid tilbake utfordret han organisasjonen til å legge
større vekt på forbruksreduksjon og vekstreduksjon i sitt daglige arbeid.
– Vi kommer ikke forbi de upopulære og tøffe grepene om vi skal
hindre en global klimakatastrofe, mener Bjørnson. Å satse på grønn
teknologi og grønt forbruk vil gå for langsomt og ikke føre oss til må
let, mener han. Vi i de rike landene og i Norge må være villig til å ta tak
i vårt eget ekstreme forbruksmønster og være villige til å utvikle et helt
annet samfunn og en helt annen økonomi, tror Aulestadbonden.
På spørsmålet om han tror oldefaren Bjørnstjerne ville deltatt aktivt
i klima- og miljøkampen svarer han: Det blir spekulasjoner som jeg
ikke har lyst til å begi meg ut på. Oldefar var svært politisk engasjert
og brant for sakene han arbeidet for. Naturvern og miljøvern fantes jo
ikke engang som begreper den gangen. Han skrev engasjert om norsk
natur, men var for sin egen del ingen utpreget fjellmann. Det finnes en
seter som er knyttet til Aulestad-eiendommen, så vidt jeg vet var olde
far aldri der. Han likte seg nok bedre ved skrivebordet og i arbeidsstua,
tror oldebarn Thorbjørn Bjørnson.
28

Bjørn Werner Nilsen (65), fastlege gjennom mange år i Lunde i
Nome kommune i Telemark, viser meg gjerne stedets store attraksjon,
sluse-anleggene på Vrangfoss, kanskje den mest imponerende delen
av Telemarkskanalen. Dette er stor ingeniørkunst, forteller Nilsen når
vi spaserer omkring ved slusene i skumringen en kveld i september.
Hele kanalen forteller om vilje til å utvikle moderne infrastruktur og
ruste opp et samfunn. Tenk om vår tids ingeniører og politikere ville
legge samme vilje og trykk bak bygging av et bærekraftig samfunn.
Bjørn Nilsens naturinteresse begynte tidlig, blant annet som spei
der i hjembyen Larvik. Som ung medisinerstudent var han miljø- og
samfunnsengasjert som en del av en radikal studentgenerasjon den
gangen. Da Erik Dammann inviterte til stiftelse av Framtiden i våre
hender og et stort møte i Nadderudhallen, var han der. For å være ær
lig så husker jeg ikke lenger så mye av foredragene og det som ble sagt
fra talerstolen, sier han. Det er jo 40 år siden. Men det jeg husker godt
er atmosfæren og stemningen. Den var helt spesiell, og den sitter som
et lysende minne den dag i dag, forteller Nilsen.
Det globale solidaritetsaspektet i Fivh er også viktig for han.
Mange av folkehelseproblemene og de medisinske utfordringene i
verden skyldes grotesk ulikhet i levevilkår, at barn i noen områder
ikke får rimelige utviklingsmuligheter pga. fattigdom og barn i andre
områder blir syke av overfloden de lever i. De behøver ikke befinne
seg langt fra hverandre geografisk, mener han. Noen opplever
fremdeles å ikke ha tilgang til selv enkle, livreddende behandlings
muligheter, sier Bjørn Nilsen.
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MANN MOT STRØMMEN
Det er spørsmålene om vitenskap og sammenheng, det som han
betegner som innsiden og utsiden av virkeligheten, som har opptatt
Trond Skaftnesmo (55) gjennom en svært aktiv karriere som Steiner
pedagog og forfatter. I mange år har han vært medlem av Framtiden i
våre hender.
I et av arbeidsrommene på Steinerskolen i Haugesund får jeg en
grundig innføring i det han anser som sitt livsprosjekt, det å belyse og
argumentere for at «verden henger sammen»; at all virkelighet danner
en kontinuitet. For noen hundre år siden avgrenset vitenskapen seg mer
og mer til det som kunne måles og veies. Det hadde sin fordel; store
teknologiske oppdagelser fulgte. Samtidig mistet man det viktigste, et
helhetssyn gikk tapt og ble erstattet av ideen om naturen og mennesket

MILJØBESTEMØDRE
Det store antallet fra besteforeldregenerasjonen som engasjerer seg i 
miljø- og klimaspørsmål, er kanskje en av de mest spennende brik
kene i hele miljøbevegelsen. Venninnene Liv Caspersen Tvedt (76)
og Hanna Marit Molland (72) utgjør noe av ryggraden i Framtiden i
våre henders lokallag på Haugalandet. Gjennom en årrekke har de to
damene stilt opp i tykt og tynt for å støtte opp om lokalt miljøarbeid
og har vært aktive i lokallagets styre. Begge har bakgrunn for læreryr
ket, Hanna Marit Molland har også vært aktiv i lokalpolitikken og i flere
perioder sittet som vararepresentant for Arbeiderpartiet, mens man
nen Per Molland har vært fast representant i Tysvær kommunestyre,
også han for AP.
Erik Dammanns bøker og engasjement tidlig på syttitallet var
med på å sparke i gang et langvarig og dypt solidaritets- og miljø
engasjement.
Vi møtes i hagen hjemme hos Hanna Marit Molland og ekte
mannen Per Molland (74), sistnevnte en uerstattelig medhjelper og
sjåfør når de to aktivistvenninnene er i sving. Fra det nybygde lysthuset
ser vi ned på en frodig urtehage og lenger nede blinker fjorden i blått
og grønt. Miljø- og solidaritetsengasjementet er omfattende. Et viktig
område for både Hanna Marit Molland og Liv Caspersen Tvedt er
mat, helse og klima. F
 orholdene i den internasjonale tekstilindustrien
har også engasjert.

som en avansert maskin. Middelalderens verdensbilde var riktignok
både dogmatisk og naivt Men det var først ved utviklingen av den mo
derne naturvitenskapen at sammenheng mellom de to virkelighetsplan,
den ytre og den indre verden, gikk tapt. Konsekvensene av vitenskapens
maskinsyn på naturen, på verden og oss selv, er mange, en av dem en
kaldere og mer brutal verden, og ikke minst: at vi tar feil i tilværelsens
mest grunnleggende spørsmål.
Selv er Skaftnesmo utdannet både som naturforvalter og filosof, en
kombinasjon han mener har vært nyttig som pedagog og forfatter.
Skaftnesmo har utgitt bøkene Frihetens biologi (2000), Genparadig
mets fall (2005), Bevissthet og hjerne (2009), Folkefiender (2012) og
Evidensbasering (2013). I boka Folkefiender beskriver han utstøtings
mekanismene mot forskere som våger å gå imot strømmen med sine
prosjekter og sin forskning. Å gå imot en rådende flertallsoppfatning har
alltid sin pris, sier Steinerpedagogen, før han setter seg på sykkelen på vei
hjem til kona Lilleberta Sandved som også er Steinerskolelærer.
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Mike Thomas ( i midten med
hatt) fra en av sine mange inter
nasjonale reiser for å pleie kon
takt med ildsjeler og aktivister i
andre land. Her fra India og ”Walk
for water” i 1991.)

Kampen mot
fattigdommen
H A N FIK K EN BOK I HENDENE . MØTET MED BESTSELGER EN «FR EMTIDEN I VÅ R E
HENDER» OG FOR FATTER EN ER IK DA MM A NN FOR MER ENN TR ETTI Å R SIDEN
SNUDDE OPP NED PÅ LI V ET TIL DEN BR ITISK E SI V ILINGENIØR EN MIK E THOM AS.
TEKST ARNE STORRØNNINGEN

S

iden tidlig på 80-tallet har
Mike Thomas ledet og ut
viklet Future in our hands
Internationale Network og
etablert Fivh-grupper i den
tredje verden. Thomas er kjent som en ekte
idealist og handlekraftig entreprenør. Folk
som jobber sammen med ham, beskriver
han som en ildsjel med en sjelden blanding av
30

praktiske og akademiske kunnskaper. Han
er like fortrolig med prinsippene for bygging
av landsbybrønner og latriner som avansert
politisk systemkritikk.
Sammen med en håndfull medarbeidere
har Mike Thomas bygd opp et stort nett av
likestilte og uavhengige grupper og orga
nisasjoner i Afrika og Asia, inspirert av Erik
Dammanns ideer om lokalbasert fattigdoms
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

bekjempelse. Her hjemme i Norge var det
ildsjelene som i sin tid stiftet Utviklingsfondet
som lot seg inspirere av mange av de samme
prinsippene.
KRAFTIG OPPGJØR

Jeg har avtalt å møte Mike Thomas i sentrum
av London.
Når jeg kommer til møtestedet vårt i tolv
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Han er like fortrolig med prinsippene for bygging av
landsbybrønner og latriner som avansert politisk systemkritikk.
økonomi med mennesker, fellesskap og natur
i fokus, og ikke penger og avgrenset profitt.
– Jeg lette lenge etter et samlende begrep
som kunne illustrere en ny type økonomi som
kan erstatte den som langt på vei har spilt fal
litt, sier Thomas. Det greske ordet phileo, en
av de fire klassiske greske betegnelsene for
kjærlighet, oftest oversatt med broderkjærlig
het eller vennskap, syntes jeg passet, forteller
han. En ny økonomi må ha i seg helt andre
verdier enn den gamle konkurranse og egen
NINI HÆGGERNES

tiden på formiddagen, Brown hotell, som har
et av byens mest kjente te-rom og kjent for sin
servering av klassisk engelsk ettermiddags-te,
sitter han avslappet i en dyp stol, og med den
velbrukte brune dokumentmappen ved siden
av seg. Godt forberedt som alltid. På bordet
ligger den siste av bøkene hans «Countdown»
(Nedtellingen), hvor Thomas tar et kraftig
oppgjør med de økonomiske modellene og
natursynet som han mener har vært med på
å skape miljø- og klimakatastrofen, men hvor
han også beskriver mulige løsninger.
Vi får te og sandwich servert. Den gamle
te-salongen på Browns oser av historie.
MENNESKE-ØKONOMIEN

Mike Thomas snakker lavmælt, men engasjert
om et av temaene han utdyper grundig i boka
si: Hvordan økonomien som fagdisiplin, og
alle institusjonene og handlingene som følger
i kjølvannet av den, har sporet av i forhold til
hensyn til natur og menneskelige behov:
Det økonomiske systemet som har utvi
klet seg i løpet av de siste århundrene har i
hovedsak blitt drevet av konkurranse og grå
dighet, mener han. Den internasjonale øko
nomien har nærmest blitt et gigantisk sjan
sespill med økosystemer og naturressurser
som innsatsfaktor. Den globale kapitalismen
har mer og mer har fortrengt nødvendig
styring og politikk og vært med på å skape et
ekstremt forskjell-samfunn og en klimakrise
som nå truer livsbetingelse og grunnlaget
for mat, vann og bosetting over hele kloden,
mener Mike Thomas.
Denne krisen som nå truer hele menneske
heten roper etter et en ny tilnærming og
et nytt rammeverk for verdiskapning og
velstandsfordeling. Et bærekraftig samfunn
må bygges på verdier som samarbeid, deling,
fellesskap og omsorg, ifølge den britiske
aktivisten. I boken sin tar han til orde for en
ny økonomisk tenkning, Philonomics, hvor
natur, sosiale forhold og menneskeliv utgjør
bunnlinjen, og ikke penger i lommen til de få. En

Mike Thomas har vært en ivrig syklist hele sitt
liv, her i hjembyen Swindon utenfor London.

nytteøkonomien tror han. Et bærekraftig
samfunn må formes nedenfra, gjennom stor
folkelig mobilisering og demokratiske proses
ser, tror Thomas. I Mike Thomas sitt bære
kraftige samfunn er det rom for både kortreist
mat, lokal valuta og langt sterkere samhold og
omsorg folk i mellom. Det er ikke utenkelig
med frodige folkehager som bugner av frukt
og grønnsaker der hvor det tidligere var parke
ringsplasser og trafikkmaskiner.
UNIVERSELLE IDEER

Mike Thomas bestemte seg tidlig for å ta
initiativet til å opprette en grein av Framtiden
i våre hender i Storbritannia.
Future in our hands, UK ble stiftet i 1982.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

Arbeidet tok imidlertid ikke ordentlig av og
har til Thomas sin og mange andres skuffelse
aldri fått skikkelig fotfeste på de britiske øyer.
Det ble de fattige landene, først og fremst
i Afrika som ble arbeidsområdet til Mike
Thomas.
Det finnes i dag Fivh-grupper etablert
i Kenya, Gambia, Ghana, Sierra Leone,
Tanzania, Zimbabwe, Pakistan, Sri Lanka,
Liberia, India, og Kamerun. De fleste av
gruppene er kommet i stand som resultat av
reisene til Mike Thomas og hans sterke - og
ikke minst langvarige personlige engasje
ment. Gruppene er knyttet sammen i et ikke
- hierarkisk nettverk. De fleste har et sterkt,
lokalt utviklingsfokus. Det er naturlig i land
hvor folk ikke har fått dekket de grunnleg
gende behovene sine, sier Thomas.
– Ideene om fordeling og livskvalitet som
Fivh bygger på har et stort potensial i verden,
tror Mike Thomas. Ideene er universelle og
kan anvendes og tilpasses både rike og fat
tige land. Naturligvis er det meningsløst å
snakke om forbruksreduksjon i land hvor
hovedutfordringene er å skaffe folk rent
vann, medisiner, helsetjenester og nok mat
på bordet. Men det gir mening å snakke om
grasrotutvikling som bygger på prinsipper
om økologisk balanse og som skaper ressur
ser for den jevne mann og kvinne i titusenvis
av landsbyer og slumkvarterer. Den vanlige
mann og kvinne i sør forstår at politikere og
storselskaper ofte stikker av med gevinstene
og de selv sitter igjen med smulene. Når folk
skjønner at det finnes mulighet til å rive seg
løs fra en håpløs situasjon og kampen består
i å skaffe seg makt over eget liv og egen hver
dag setter det i gang små revolusjoner i folks
omgivelser, tror den britiske ildsjelen.
Mike Thomas mener det er viktig å for
midle håp. Millioner av mennesker fra stor
byslum til velstående villaområder er i ferd
med å våkne for at forandring er nødvendig.
Framtiden er fortsatt i våre hender, tror Fivhs
internasjonale koordinator.
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Den
egentlige prisen
NORGES MEST POPUL ÆR E K INOFILM I 2014 HET DOKTOR PROKTORS PROMPEPULV ER OG BLE SETT AV 375.0 0 0 PERSONER. SIDEN PR EMIER EN I A PR IL H A R W EB-T V-SER IEN
SW E ATSHOP FÅTT NESTEN DOBBELT SÅ M A NGE V ISNINGER.

FLICKR

TEKST: SIGURD JORDE, RESEARCHER, FIVH FOTO: FLICKR
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BAK SWEATSHOP LIGGER ET TIÅR MED RAPPORTER, AVSLØRINGER
OG SOLID INTERNASJONALT ARBEID I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER.

N

orske ungdommers møte
med unge tekstilarbeidere i
Kambodsja har truffet en nerve
i befolkningen og skapt et vold
somt engasjement om en av
Framtiden i våre henders kjernesaker; levelønn
i tekstilsektoren.
I januar 2014 reiste tre norske ungdom
mer til Kambodsja for å møte virkeligheten i
klesproduksjonen. TV-serien «Sweatshop» er
i ferd med å slå alle rekorder for nett-tv, og vil
om kort tid lanseres med spanske undertek
ster. Aftenposten er ansvarlig for serien, men
har støttet seg på FIVHs arbeid og erfaring.
– Sweatshop har vist at tekstilsaken angår
oss alle. Å se tre norske ungdom bli så beve
get av å møte jevnaldrende arbeidere, er noe
som går innpå oss som seere. Vi kjenner oss
igjen. Det har gjort Sweatshop til en sterk
opplevelse og skapt et nytt engasjement for
levelønn, sier Anne Kari Garberg, initiativ
tageren til serien.

TI ÅR MED PRESS

Bak Sweatshop ligger et tiår med rapporter,
avsløringer og solid internasjonalt arbeid i
Framtiden i våre hender. Den første rappor
ten om temaet, «Mektige merkeklær» kom
i 2004 og beskrev hvordan fattigdom, lave
lønninger, usikre arbeidsplasser og dårlige ar
beidsforhold var vanlig i tekstilbransjen. Det
hjelper lite at selskapene har egne etiske ret
ningslinjer, dårlige forhold i tekstilbransjen er
et systematisk problem, og et resultat av kles
merkene ikke lenger selv produserer klærne
de selger, oppsummerer rapporten.
– Klesbransjen har satt ut vareproduksjo
nen og samtidig forsøkt å si fra seg ansvaret
for arbeiderne, sier Pia Gaarder. Hun skrev
«Mektige merkeklær» og er i dag leder for av
delingen for etikk og næringsliv i FIVH.
– FIVH ønsker å presse selskapene til å ta
ansvaret for arbeiderne tilbake, sier Gaarder.
FIVH har siden 2004 gitt ut en rekke nye rap
porter om ulike sider av klesproduksjonen.
Sakte men sikkert har forholdene i produk

sjonen snudd. I dag anerkjenner kleskjedene
at bransjen har problemer – selv om de ikke
fullt ut vil innrømme at de selv er en del av
problemet.
ET VERDIG LIV

– På alle reisene mineopplevde jeg lønnsfor
holdene som hovedproblemet. Arbeiderne får
minstelønn, men det er ikke en lønn man kan
leve av. Du kan ikke skape et verdig liv med
det du tjener enten du jobber på bomullsmar
kene eller i fabrikken, sier Pia Gaarder.
FIVHs krav til klesprodusentene er derfor
at alle arbeidere som produserer klær for dem
skal ha en lønn å leve av, en levelønn. Leve
lønnsbegrepet har vokst fram som en reak
sjon på det ensidige fokuset på minstelønn
og er nå et anerkjent begrep og kampanjemål
for organisasjoner verden over. En levelønn
skal dekke de grunnleggende behovene til
arbeideren og dennes familie (mat, rent
vann, husrom, klær, utdanning for barna og
grunnleggende helsetjenester) og litt ekstra til
sparing og/eller uforutsette utgifter.
SOLIDARITET OG LYN-APPELLER

I 2007 startet FIVH den norske avdelingen
av Clean Clothes Campaign (CCC), et inter
nasjonalt nettverk med mer enn 250 organi
sasjoner innenfor fagbevegelse, kvinne- og
ungdomsorganisasjoner og solidaritetsbeve
gelse. Fagrådgiver Carin Leffler koordinerer
arbeidet i Norge, og sørger for at FIVHs ar
beid med tekstiler i Norge er en del av en stor
internasjonal kampanje.
– Clean Clothes Campaign betyr at fag
foreninger og menneskerettighetsorganisa
sjoner i Sør har en mulighet til å snakke
direkte til europeiske forbrukere, politikere
og organisasjoner.
En av Carin Lefflers oppgaver er å følge
opp såkalte lyn-appeller. Når tekstilarbei
dere opplever å bli urettmessig oppsagt
eller havner i fastlåste arbeidskonflikter, kan
de få hjelp av CCC-nettverket til å presse
regjeringer, fabrikkeiere og kleskjedene
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

som har bestilt klær fra den aktuelle fabrik
ken. Eksemplene er mange på at press fra
arbeiderne, med støtte fra CCC og til slutt
fra kleskjedene, har ført til at flere konkrete
arbeidskonflikter blitt løst og arbeiderne fått
lønna de skal ha.
DYTTER INDUSTRIEN

Ved siden av det internasjonale arbeidet, har
FIVH jevnlig gitt ut nye rapporter om for
holdene i klesproduksjonen. Rapportene har
gitt organisasjonen en faglig tyngde til å møte
klesindustrien, som norske Varner-gruppen og
svenske H&M, både i dialog og konfrontasjon.
– Vi ser at det mange ganger er et stort sprik
mellom det kleskjedene gir av løfter til omver
denen og hva de faktisk gjør, sier Carin Leffler.
– Gjennom rapportene har vi dokumentert
temaområder som åpne leverandørlister,
levelønn, faglige rettigheter og manglende
arbeidskontrakter. Rapportene er med på å
dytte kleskjedene til å ta et større etikkansvar.
BASKETAK MED VEKTERE

De siste årene har FIVH løftet tekstilarbeidet
gjennom flere vellykkede kampanjer.
Klesmerkene har i mange år holdt listene
over hvilke fabrikker de bestiller klær fra
hemmelig. Samtidig som Rana Plaza-fabrik
ken kollapset og over 1200 arbeidere omkom,
presset FIVH kleskjedene til å offentliggjøre
sine fabrikklister i kampanjen «Vreng kleskje
dene». Over 12.000 små papirlapper med
krav om åpne leverandørlister ble puttet ned
i lommene på klesplagg til salgs rundt i Norge
– til butikkenes forargelse. En av aktivistene
opplevde å bli lagt i bakken av butikkvektere,
for så å bli sluppet fri av politiet, som mente
dette var helt uproblematisk.
Andre aktivister har kollektivt falt om inne
i butikkene, for å skape oppmerksomhet om
tekstilarbeidere som besvimer av utmattelse
og dårlige ernæring grunnet lave lønninger.
I løpet av våren 2013 valgte flere av de vik
tigste klesaktørene, som H&M og Varner, å
legge ut sine fabrikklister offentlig.
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Om tankegangen bak FIVH ved starten og i årene etter:

Hva slags forandring
var det vi ønsket?
OG H VA TR ENGS I DAG? JEG HUSK ER ENNÅ H VOR DA N DET FØLTES DA JEG LESTE GEORG BORGSTRØMS BØK ER OG DET GIK K OPP FOR MEG AT 82.0 0 0 SM Å BA R N DØDE AV SULT OG M A NGLER
H V ER DAG. DET VA R EN V ITEN SOM IK K E VA R TIL Å HOLDE UT.
TEKST: F VIHS GRUNNLEGGER ERIK DAMMANN ILLUSTR ASJON: HAR ALD NORDBERG, FR A FIVH-K ALENDER 1983

D

et var ikke miljøbekymring
som lå bak starten av
Framtiden i våre hender;
miljøforholdene var ikke så
problematiske i 1974. Det
var bekymring for det fattige flertall av våre
medmennesker, og aller mest var det tanken
på verdens barn som gjorde at det opplevdes
som nødvendig å starte et arbeid for forandring.
Jeg husker ennå hvordan det føltes da jeg
leste Georg Borgstrøms bøker og det gikk
opp for meg at 82 000 småbarn døde av
sult og mangler hver dag. Åttito tusen lidende,
døende småunger. Barn som mine egne.
Hver eneste dag! Det var en viten som ikke
var til å holde ut. Jeg klarte ikke å akseptere
det. Og jeg ble rasende, på meg selv og alle
andre i den rike verden. For hvor fantes de
ledige ressursene som kunne redde alle disse
sjanseløse barna og deres familier?
De fantes her. I verdens rikeste samfunn,
hvor de gikk med til å opprettholde en over
flodskultur som fortrengte dypere livsverdier
og som mer og mer gjorde oss til livstrette
materialister. Og jeg ble rasende på dem
som forsvarte en slik verdensorden som sys
tematisk gjorde de rikeste til vinnere og de
fattigste til tapere, og som påsto at vi måtte
bli enda rikere for at de fattige skulle kunne
trekkes ut av sin elendighet.
Nettopp den påstanden, om at vår vekst
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skulle være et middel til å fjerne andres fattig
dom, var det som viste oss at miljøansvar og
global rettferdighet egentlig stilte de samme
krav til samfunnsforandring. For det kunne
da ikke være slik at de som allerede hadde for
mye måtte få enda mer, for at de som hadde
for lite skulle få nok! Hadde verden ressurser til
det? Nei, sa miljørapporten Vår Felles Framtid:
Hvis vi skulle beholde vår overflod, og den
tredje verden samtidig bringes opp mot vår
levestandard, ville vi trenge minst to kloder.
Dette skrev jeg om i mine bøker , og snak
ket om i utallige foredrag . Flere meningsmå
linger viste etter hvert også at nordmenn flest
var enige: Både miljøhensyn og rettferdighet
tilsa at de rike lands økonomiske vekst måtte
stanses – til fordel for en rettferdig handel med
den 3.verden; et mer harmonisk liv hos oss
selv; og bevarelse av natur og ressurser.

søsterlandsbyer i Afrika, ingeniører for små
skalateknologi, lærergrupper for undervisning
om global fordeling og rettferdighet…		
Men det var ikke til å komme forbi: Det
totale forbruket gikk likevel ikke ned. Folk
brukte pengene til andre ting. Ja, det varte
ikke lenge før livsstilstrendene faktisk ble ut
nyttet av næringslivet til å høyne forbruket:
Bål-grilling ble snart byttet ut med tusenvis
av engangsgriller, og etter hvert av svære,
kostbare hage-gassgriller med masser av
utstyr; syklene som skulle erstatte bil til jobb
og uteliv ble byttet ut med sammenleggbare
bagasjeromssykler og etter hvert med spe
sialsykler til hvert formål; det enkle hytteliv
ble fortrengt av hyttepalasser; turklær ble
moteklær, og loppemarkeds-jeansene ble
erstattet av «ferdigutslitte» jeans med hull og
frynser til dobbelt pris.

EN ENKLERE LIVSTIL SOM FØRTE
TIL – FORBRUKSVEKST!

OPPSLUTNINGEN OM FIVHS IDEER
GJORDE POLITIKERNE INTERESSERT

Hva skjedde de første årene etter starten
av FIVH? Hadde initiativet noen virkning
på folks levemåte? Jovisst oppsto det nye
livsstilstrender – i massevis. Gjenbruk, loppe
marked og byttehandel ble moderne; likeledes
bærplukking og sylting; egen brødbaking;
grilling over bål i naturen; sykkel istedenfor bil;
kollektiver og felleseie; flytting fra by til små
bruk med økologisk drift, egne økolandsbyer,

Vi hadde heller ikke ventet at et lavere forbruk
alene skulle skape en ny politikk. Det vi håpet var
at nye trender og økt interesse for en mindre ma
terialistisk tilværelse skulle gi politikerne et signal
om at folk ikke lenger var særlig opptatt av ytterli
gere vekst i verdens rikeste land. Og det varte ikke
lenge før den voldsomme, folkelige interessen
for en ny livsstil og FIVHs ideer skapte et enga
sjement hos ledende politikere i de fleste partier.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2014

BIL

40

EU
M

ÅRS

JU

JEG BLE RASENDE PÅ DEM SOM FORSVARTE EN SLIK VERDENSORDEN SOM
SYSTEMATISK GJORDE DE RIKESTE TIL VINNERE OG DE FATTIGSTE TIL TAPERE.

De kom etter tur for å snakke om hva FIVH ville
og hvordan vi tenkte. De var mye idealisme blant
politikerne den gangen; ledende politikere fra alle
de største stortingspartiene og nær samtlige av
de ledende ungdomspolitikerne kom innom.
Etter hvert fikk vi en forståelse av at mange
av de politikerne som besøkte oss egentlig var
enige i at vi var kommet til et punkt i historien
hvor vekstkonkurranse i den rike verden hadde
utspilt sin rolle og burde erstattes av en ny type
økonomi for miljøansvar, rettferdig handel og
global fordeling. Men det betød ikke bare en ny
politikk, men et nytt system; en ny samfunns
type med mindre konkurranse og klatring – og
noen modell for en slik politikk fantes ikke i ver
den, så politikerne følte rimelig nok at de trengte
eksperthjelp for å kunne føre en realistisk debatt
om noe slikt. Det ble utgangspunkt for FIVHs
neste initiativ…

ALTERNATIV FRAMTID

Tanken bak initiativet var slik: Hvis vi kunne
få anerkjente forskere til å utrede hovedtrek
kene ved en samfunnsorden med stabil
økonomi uten vekst og rettferdig fordeling
nasjonalt og internasjonalt, så kunne vi
kanskje få en anelse om hvordan et slikt
samfunn ville være å bo i? Utredningen selv
måtte selvfølgelig være faglig seriøs, men når
den forelå kunne vi få den popularisert og
presentert for diskusjon blant folk flest. Slik
kunne vi få den samfunnsdebatten vi øn
sket, hvor folk kunne velge mellom to typer
utvikling; en fortsettelse av vekstkonkurran
sen og ulikheten, og èn som tok hensyn til
miljø, framtid og rettferdighet.
Problemet var finansieringen. Skulle en
slik utredning bli tatt alvorlig, måtte den om
fatte mange forskere, den måtte strekke seg
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over flere år, og den ville koste langt mer enn
FIVH kunne dekke. 			
For å få oppslutning om ideen gikk vi ut med
et opprop, og på kort tid hadde vi støtteunder
skrifter fra hundrevis av kjente navn, ikke minst
fra ledelsen i en rekke av landets største, folke
lige organisasjoner. Så gikk vi til de mest inter
esserte partiene og fikk hjelp til å få Alternativ
Framtid tatt opp som egen sak i Stortinget, og
da vi til sist gikk direkte til stortingsrepresen
tantene med underskriftslistene våre, viste det
seg at interessen var over all forventning. Da
saken kom opp til behandling, hadde flertal
let allerede underskrevet! Stortinget bevilget
dermed i første omgang en million til ett års
klargjøring av opplegget, og deretter større mil
lionbeløp for årene etter.
Det utrolige hadde skjedd. Stortingsflertallet
hadde gått inn for å utrede en radikal, politisk
snuoperasjon – en fredelig revolusjon mot
et miljøansvarlig og rettferdig samfunn uten
vekst! Og en del av bevilgningen skulle brukes
til å popularisere resultatet slik at folk flest
kunne danne seg et bilde av hvordan det ville
være å leve i et slikt samfunn og slik at alle
kunne delta i diskusjonen om alternativene.
Hvor ble det av denne viktige utredningen?
Hvorfor har den siden aldri vært fremme i
samfunnsdebatten? Svaret er at forskerne aldri
klarte å utrede et helhetlig samfunnsalternativ.
De var for del-orienterte. Utredningsmidlene
ble nok brukt til å legge frem alternativer på
stadig nye enkeltområder; et annet arbeidsliv,
en annerledes skole, en annen samferdselspo
litikk; en annen kjønnspolitikk – men det kom
aldri noe bilde av en ny samfunnshelhet med
et nytt økonomisk system som kunne opprett
holdes uten økonomisk vekst. Og når arbeidet
først var satt i gang kunne selvfølgelig ikke vi
som oppdragsgivere påvirke forskernes arbeid.
Det var en kolossal skuffelse. Vi hadde
hatt tilstrekkelig kontakt med befolkningen
til å vente at mange, kanskje de fleste, ville
ha stemt for alternativet hvis de hadde fått
sjansen, slik 2 av 3 allerede hadde svart i flere
meningsmålinger. Men nå var sjansen tapt.
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FORUM FOR SYSTEMDEBATT

I 90-årene forsøkte jeg å få tanken om et hel
hetlig alternativ på banen igjen, ved å lansere
diskusjonsarenaen «Forum for Systemdebatt».
Igjen var håpet å få satt søkelyset på konkurran
sesamfunnets binding til en økonomisk vekst
som var i ferd med å presse kloden utover dens
tåleevne. Og igjen skrev vi et opprop som fikk
tilslutning fra 100 av landets mest kjente navn
innen politikk, kultur og vitenskap, deriblant tre
tidligere statsministre, Nordli, Korvald og Bor
ten. Oppropet uttalte blant annet: «...Mange føler
at den stadig hardere økonomiske vekstkonkurransen
ivaretar de sterke nasjoners og gruppers interesser på
de svakes bekostning, og at den undergraver vårt felles
livsgrunnlag…Vi ønsker en udogmatisk diskusjon om
helhetlige alternativer...»
Igjen viste det seg at vanlige nordmenn i stor
grad var enige i våre hovedtanker: En menings
måling som ble presentert ved å pningen av foru
met fortalte at flertallet ikke trodde at dagens
økonomiske system var egnet til å løse de store
miljøproblemene, som artsutryddelse og klima
forandring – og at tre av fire mente at det kreves
et lavere forbruk i de rike land for å løse miljø- og
fattigdomsproblemene.»
Samfunnssalen med 1.250 sitteplasser ble
sprengt ved åpningsmøtet. Denne gangen var
det media som var årsak til at initiativet døde
ut etter hvert. Riktignok hadde tabloidpressen
kjempeoppslag om åpningsmøtet, med både
helsider og dobbeltsider, men allerede ved neste
møte, hvor hele 900 tilhørere kom for å høre
internasjonale og nasjonale navn diskutere sam
funnsforandring, uteble samtlige, større media.
Det var nyheten som hadde interessert, ikke
temaet. Kanskje fordi media på denne tiden mer
og mer syntes å opptre som forsvarere av det
nyliberale konkurranse- og vekstsamfunnet .Og
uten media, ingen samfunnsdebatt...
HVA HAR SKJEDD MED VERDEN I
LØPET AV 40 ÅR MED FIVH?

Da FIVH ble startet var det altså først og
36
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VI KAN IKKE LENGER HÅPE OG TRO AT SMÅ, MILJØVENNLIGE ENKELTTILTAK LITT ETTER LITT SKAL SNU SPILLET.

fremst i håp om å kunne bøte på den van
vittige urettferdigheten ved at titusener av
fattige daglig døde av sult, mens vi opplevde
at vi brukte mer enn vi hadde godt av. Men
etter hvert ble det klart at miljø og rettfer
dighet stilte samme krav til forandring: Et
lavere forbruk i verdens rikeste land var også
nødvendig for å spare naturen for det økende
miljøpresset som nødvendigvis fulgte av
vekstpolitikken. Vi håpet at vi nordmenn,
ved å demonstrere vilje til en enklere livsstil,
kunne skape støtte for en politisk kursforand
ring; en systemforandring som gjorde øko
nomisk og materiell vekst unødvendig. Og i
alle disse årene har meningsmålinger vist at
flertallet ga oss støtte for disse tankene. Det
er også forståelig, ettersom «lykkeforskning»
også har fortalt at veksten ikke gjør oss lyk
keligere, bare mer stresset.
Men motstanden mot forandring har også
vokst. Næringslivet og dets eiere har hele ti
den forsvart sine økonomiske interesser ved
å hevde at svaret ligger i enda mer vekstkon
kurranse og kamp om økonomisk vinning,
mer effektivitet og nye teknologiske løsnin
ger, og at vår vekst er nødvendig for å trekke
de fattigste etter. Nå har de altså hatt 40 år
på å bevise at dette er veien å gå for å minske
presset på natur, mennesker og ressurser. Er
det blitt bedre? Hva har skjedd – i Norge og i
verden?
Siden 1974 er forbruket i Norge nesten tre
doblet; antall personbiler er mer enn doblet;
verdens uskadde regnskoger er nær halvert;
halvparten av verdens kommersielt utnyttbare
fiskebestander har brutt sammen eller er i ferd
med å gjøre det; en økende del av verdens mat
jord og beitemarker er, og blir stadig nedbygget
eller overbelastet og omgjort til ørken og stepper;
forurensningen er blitt altomfattende og voksende
fra Stillehavet til Arktis, fordi flere tusen nye,
kjemiske stoffer tas i bruk av næringslivet årlig og
akkumuleres i planter, mennesker og dyr; bruk
av fossilt brensel har økt kontinuerlig til tross

for all energieffektivisering – Og dagens nivå av
klimagasser i atmosfæren har nådd et rekordnivå
verden ikke har opplevd på 800 000 år.
Likevel har veksten i den rike verden ført til
at bruken av fossilt brensel og dermed CO2utslippene stort sett har økt gjennom alle disse
40 årene og gjør det fremdeles. Antallet som
levde under eksistensminimum i 1974,en og en
kvart milliard mennesker, har ennå ikke minket.
Fremdeles finnes det ett tusen to hundre og femti
millioner utfattige mennesker med titusener av
barn som dør av sult, i tillegg til nærmere to milli
arder som mangler alt den rike verden anser som
nødvendig. Og deres behov kan ikke dekkes mens
vi bevarer vår velstand og vekst, fordi naturen
allerede for lengst er overutnyttet Og vi, som har
tredoblet vår rikdom, er overhodet ikke blitt lyk
keligere, sier forskerne.
En slik utvikling, med ustoppelig ekspo
nensiell vekst for verdens rikeste, kan ikke
fortsette inn i framtiden. Dèt er ikke en
ideologisk eller ekstrem-pessimistisk på
stand. Det er en logisk konsekvens av slike
tall og opplysninger som er nevnt ovenfor.
Vi overutnytter naturavkastningen og spiser
av natur- kapitalen, som kjent en sikker opp
skrift på fremtidig sammenbrudd.
For en som har deltatt i dette spillet
gjennom 40 år, og som igjen og igjen hørt
argumentene for at videre vekstkonkurranse
i den rike verden skal løse alle problemer,
er det i dag uimotsigelig at vi nå må tenke
radikalt nytt. Vi kan ikke lenger håpe og tro
at små, miljøvennlige enkelttiltak litt etter litt
skal snu spillet: Det har vi ikke tid til.
Det er selve drivkraften i vårt økonomiske
system som må forandres; konkurranseprin
sippet som stiller alle bedrifter, nasjoner og
individer overfor kun to valg: å kjempe for
mer, eller bli en taper i systemet. Konkur
ranse betyr vekst; du kan ikke konkurrere deg
frem til et lavere økonomisk nivå. Og vekst for
de rikeste er selve problemets rot.
Riktignok påstås det av systemets for
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svarere at markedsøkonomisk konkurranse
kan benyttes til å styre veksten i miljøvennlig
retning, ved at politikerne premierer mil
jøteknologi og ikke-materielt forbruk - og
avgiftsbelegger og dermed utkonkurrerer
unødvendig og miljøskadelig produksjon
(altså det meste).. Men en slik løsning ville
bety at politikerne måtte ta styring over ka
pitalen, og det er i strid med et av nyliberalis
mens grunnprinsipper.
EN POLITISK VERDIREVOLUSJON

Konkurranse kan være både spennende og
underholdende i mange sammenhenger,
men som selve grunnverdien for samfun
nets økonomi og utvikling er det ikke lenger
anvendelig : Det er ikke til å komme fra at
konkurranse som prinsipp innebærer at de
sterke – de som har mest å investere i sin
konkurranseevne – blir vinnere, mens de
svake taper. Altså et ubrukelig prinsipp for
fordeling og rettferdighet.
Det kan heller ikke benektes at konkurran
seprinsippet er et utmerket middel til å skape
vekst for rike nasjoner, bedrifter og individer.
Men når målet nå må være et samfunn som
er i stand til å stanse, kontrollere, fordele og og
etter hvert reversere et livsfarlig ødeleggende
overforbruk, er fri konkurranse uten politiske
begrensinger det motsatte av hva vi trenger.
Jeg påstår ikke at det vil være enkelt, eller at
jeg har noen anelse om hvordan et samfunn
som bytter konkurranseøkonomi med sam
arbeidsøkonomi, kan se ut. Og jeg sier ikke at
forandringen kan gjennomføres raskt. Men jeg
påstår at den før eller siden vil vise seg nødven
dig, og at de miljø- og klimakrisene vi står foran
vil bli verre jo lengre vi venter. Derfor sier jeg at
forandringsdebatten må begynne nå – av hensyn
til våre og verdens barn og barnebarn.
Dette har jeg skrevet en bok om som
nylig er utkommet, med tittelen VERDI
REVOLUSJON. Det er mitt (siste?) bidrag til
å få debatten i gang.
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MATVANER | KJØTT
CRESTOCK

Vår farlige
middagstallerken
– Å KUTTE I EGET K JØTTFOR BRUK ER NOE AV DET MEST
EFFEKTI V E V I SOM ENKELTMENNESKER KAN GJØRE FOR Å BIDRA I KLIMAKAMPEN. IFØLGE FN MÅ DET GLOBA LE K JØTTFOR BRUK ET NED MED
60 PROSENT FOR Å R EDDE K LIM A ET.
TEKST: LIV THORING
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OM IKKE TRENDEN SNUR, VIL DE SOM ER UNGE
I DAG BELASTE MILJØET MER GJENNOM MIDDAGS
TALLERKENEN ENN GJENNOM BILKJØRING.

P

roduksjon av husdyr står for 15
prosent av de globale klimagass
utslippene i følge FNs Global En
vironment Outlook 2012. Det er
mer enn all transport til sammen – inkludert
alle flyreiser. Et landbruk uten klimagass
utslipp er ikke mulig, men en omlegging er
nødvendig for å redusere utslippene.
1 KG KJØTT = 200 KM BILKJØRING

Det er husdyrholdet som står for det meste
av utslippene fra landbruket. For eksempel
gir produksjonen av én kilo storfekjøtt 50
ganger høyere klimagassutslipp enn produk
sjonen av én kilo poteter.
Selv her i bil-landet Norge, er Kari og Olas
kjøttkonsum snart et større klimaproblem enn
bilkjøringen. Kjøttforbruket vårt er økende,
mens utslippene fra personbiler faller som
følge av strengere utslippskrav til nye biler. Om
ikke trenden snur, vil de som er unge i dag be
laste miljøet mer gjennom middagstallerkenen
enn gjennom bilkjøringen. Å produsere en kilo
storfekjøtt slipper ut like mye klimagasser som
å kjøre over 200 km med bil.
DOBLET KJØTTFORBRUK

Vi ligger høyt på kjøttforbrukstoppen i global
sammenheng og har doblet kjøttforbruket de
siste femti årene. I år vil hver og en av oss spise
over 80 kilo kjøtt. Eller sagt på en annen måte:
Over 17 dyr må hvert år bøte med livet for at du
og jeg skal få tilfredsstilt vår kjøtthunger. Det
høye kjøttforbruket er mulig fordi kjøttprisene
holdes kunstig lave med subsidier.
Norske svinebønder overproduserer, og
trenger hjelp til å legge om produksjonen. Sva
ret fra landbruksminister Sylvi Listhaug er enda
billigere kjøtt for å øke forbruket ytterligere.

KAMPEN OM MATEN

KJØTT OG HELSE

De flotte, gylne kornåkrene vi ser rundt i landet
nå om høsten blir ikke til melposer og kneip
brød i butikkhyllene. Det meste av matkornet
vårt dyrkes i andre land, fordi 90 prosent av
kornet norske bønder dyrker ender opp som
husdyrfôr. Men dette dekker bare 60 prosent
av kraftfôrbehovet. Vi importerer derfor store
mengder mais, hvete og havre samt 320.000
tonn soya årlig fra Brasil for å dekke norske
kjøttprodusenters behov. Den norske kjøttpro
duksjonen legger derfor beslag på store meng
der vann, landarealer og energi utenfor våre
egne grenser. I dag er soyaekspansjonen en av
de viktigste årsakene til ødeleggelsen av regn
skogene og andre artsrike naturtyper i Brasil.
Ekspansjonen har foregått direkte ved hugging
av regnskog, og delvis ved at soyafarmere har
kjøpt tidligere avskogede områder brukt som
beitemark, og slik finansiert videre utvidelse av
beitemarkene inn i skogen.
Norske landbruksmyndigheter hevder
at kjøtt er det mest lønnsomme for norske
bønder å produsere, fordi store landområ
der bare er egnet til gress. Da unnlater de
samtidig å si at griser og høner ikke spiser
gress, men kun kraftfôr, og at kuer spiser
like mye kraftfôr som griser per produserte
kilo kjøtt, og at sauer spiser like mye kraftfor
som kylling. Opptil 90 prosent av energien i
kraftfôret går tapt, fordi det brukes til dyrets
livsprosesser. Den globale etterspørselen
etter korn er enorm, fordi mye av kornet går
med til økt kjøttproduksjon for en voksende
global middelklasse. Det advares derfor om
en alvorlig kornkrise i rapporten «Korn og
krise» (2013), fra AgriAnalyse. Det er ikke
mulig å produsere nok mat i verden dersom
standarden skal være vestlig kjøttkonsum.

Forskningen viser at risikoen for tykk- og en
detarmskreft øker, hvis vi spiser mer enn 500
gram rødt kjøtt eller bearbeidede produkter
av rødt kjøtt per uke.
I den nasjonale kostholdsundersøkelsen
Norkost 2010–11 var det gjennomsnitt
lige inntaket av rødt kjøtt og bearbeidede
produkter av rødt kjøtt 620 gram i uken
blant kvinner og 1022 gram i uken blant
menn.
Vi vet også at store husdyrbesetninger
gir smittsomme sykdommer som svine- og
fugleinfluensa, og at overforbruk og feil
bruk av antibiotika har ført til motstands
dyktige bakterier. Landbruket må ta sin del
av ansvaret. Hvert år dør 25.000 av antibio
tikaresistens i Europa, og slik resistens er
et økende problem både globalt og i Norge,
fastslo nylig helseminister Bent Høie.
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FÅR VI NOK PROTEINER?

Kjøttbransjen med matprat.no i spissen, har
klart å overbevise oss forbrukere om at ani
malske produkter er nødvendig i ethvert mid
dagsmåltid. Kanskje blir du overrasket over
å lese at soya inneholder mer protein enn de
fleste typer kjøtt, nemlig 35 prosent protein
per kg. Det er faktisk – 50 prosent mer enn
proteinmengden i kjøtt – som ligger på mel
lom 20 og 30 prosent. Like mye protein er
det i bønner, linser, erter og kikerter. Nøtter,
kjerner og quinoa inneholder mellom 15 og 32
prosent protein. Grønnsaker inneholder ikke
så mye protein, men de er allikevel en viktig
proteinkilde. Vi klarte oss dessuten utmerket
for femti år siden, da kjøttforbruket var halv
parten av dagens. Kanskje på tide med en
revolusjon i kjøleskapet?
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VISSTE DU AT ...

ADVARER MOT
SPRAY-SOLKREM
Solspray som inneholder stoffet Titanium
Dioxide kan være kreftfremkallende.
Dropp sprayen, velg heller solkrem som
smøres på huden og se etter svane
merket, råder Framtiden i våre hender.
EUs vitenskapskomité for forbruker
sikkerhet (SCCS) advarer mot solspray
som inneholder stoffet titandioksid i
nano-form. Årsaken er at stoffet kan
være kreftfremkallende. Dagbladet fant
stoffet i to kjente solsprayer fra Eucerin
og Nivea da de sjekket sommeren 2014.
Det er kun i sprayer at titandioksid kan
være et problem. Stoffet er neppe helse
skadelig i solkremer som man smører på,
siden det neppe tas opp gjennom huden.
Framtiden i våre hender anbefaler
forbrukere å unngå solsprayer, og å
velge en svanemerket solkrem som
smøres på huden i stedet for å sprayes
på. - Svanemerket garanterer at sol
kremen er fri for de mest helse- og
miljøbelastende stoffene som er tillatt å
bruke, sier Arild Hermstad, leder i Fram
tiden i våre hender. Han understreker
at det er viktig å beskytte seg mot sola,
og at det ikke er noe alternativ å droppe
solkremen helt
– Men vi som forbrukere bør kunne
stole på at solkremer og solsprayer på
det norske markedet er trygge både for
helse og miljø. Det kan vi dessverre ikke i
dag, sier Arild Hermstad.
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SWEATSHOP BLIR SKOLEPENSUM
Realityserien Sweatshop på aftenposten.no
som Framtiden i våre hender var initiativtaker
til og rådgiver for, har blitt en braksuksess. Nå
blir serien om tre norske ungdommers møte
med K
 ambodsjas tekstilindustri undervisning
for norske-videregåendelever.
De siste månedene har Global Skole, i
samarbeid med Framtiden i våre hender,
utarbeidet et undervisningsopplegg med
utgangspunkt i tre av Sweatshop-episodene.
Gjennom ulike tekster vil elevene få kunnskap
om situasjonen for tekstilarbeiderne i lavkost
land og utfordringer knyttet til tekstilindustrien.
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Ulike oppgaver legger opp til at ungdommene
skal reflektere rundt og diskutere spørsmål om
lokale myndigheters rolle, kleskjedenes ansvar
og forbrukerperspektivet og berører spørsmål
knyttet til arbeidsforhold, levelønn og organi
sasjonsfrihet.
Opplegget er et gratis supplement til
undervisning i blant annet samfunnsfag og
flere av programfagene i politikk, individ og
samfunn som lærerne kan velge å ta i bruk
i undervisningen. Global Skole er en digital
samling undervisningsressurser på globale
utviklingsspørsmål, finansiert av Norad.

GIFTRESTER I 85%
AV FRUKT OG BÆR

FLERE
FOSSILFRIE PENGER

84,2 prosent av frukt og bær i norske b
 utikker
inneholder sprøytemiddelrester. Ved å velge
økologiske matvarer, unngår du problemet.
Det er Mattilsynet og Bioforsks nye rap
port som viser at 84,2 prosent av frukt og
bær i norske butikker inneholder sprøyte
middelrester. I fjorårets rapport var tilsva
rende tall 74,4. Det betyr en økning på over
13 prosent på ett år.
I grønnsaker er restmengden lavere, så
totalt for frukt, bær og grønnsaker ble det
funnet sprøytemiddelrester i 58,1 prosent av
de 1152 stikkprøvene som ble gjennomført i
2013 mot 55,1 % av prøvene i 2012 og 50,3 %
av prøvene i 2011. Økningen er påfallende.
Det ble ikke funnet sprøytemiddelrester i
de økologiske produktene og i barnemat.
Mattilsynet selv innrømmer at det ikke
finnes nok kunnskap om vår kjemiske h verdag, og hvordan en rekke forskjellige
kjemisk-syntetiske stoffer samvirker i
kroppen vår.

BLI AKTIV PÅ NETT

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

FØLG OSS PÅ:

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

VERV EN PREMIE
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? Kontakt oss på
hanne@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

MØT LIKESINNEDE

Aktivister i Framtiden i våre hender har
startet lokale initiativ i flere norske byer for
at kommunale pensjonsfond og universiteter
skal flytte sine investeringer fra fossile sel
skaper til miljøvennlige næringer. I Trondheim
har engasjementet ført til et vedtak i bystyret
om at de skal utrede konsekvenser og mu
ligheter ved å trekke Kraftfondet ut av fossile
verdipapirer.
I Bergen, Trondheim, Oslo og Ås har studen
tene startet kampen for fossilfritt universitet
ved å mobilisere mot UNIFORs investeringer i
olje- og offshoreselskaper.
I tillegg har en sterk allianse i Bergen satt
kritisk søkelys på Akademia-avtalen mel
lom Statoil og Universitetet i Bergen, som
innebærer at Statoil sponser universitetet
med flere millioner årlig bl.a. til petroleums
forskning. Avtalen har blitt klaget inn til De
Nasjonale forskningsetiske komiteer (NENT),
som nylig konkluderte med at det kan ansees
som uetisk å forske på petroleumsvirk
somhet dersom dette hindrer oss i nå klima
målene. Et viktig skritt i riktig retning!

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

GAVER

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

KONTAKT OSS

Har du tips til saker og inn
spill, spørsmål, eller vil du
melde adresseforandring med
mer, ta kontakt:
Fredensborgveien 24G, 0177,
Oslo, tlf: 22 03 31 50
post@framtiden.no
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VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

Mildere sjokolade
Ingredienser:
100 g kakaomasse
50 g kakaosmør
50 g yaconsirup
1 ts vaniljepulver
30 g cashewnøttsmør
Gojibær til pynt

Miljøboliglån
i Cultura Bank

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i vannbad og visp inn
resten av ingrediensene. Bland
godt sammen. Hell blandingen
i en form og sett i kjøleskapet
til den har stivnet helt.
Oppbevares kaldt til servering.

Med vår rimelige startpakke kan
du blant annet lage sjokoladen
i oppskriften over. Spør etter
Økosjokolades gavepakning
i din nærmeste helsekostbutikk!

Vi ønsker at framtidens boliger ikke skal
forurense vårt miljø, og at boligene skal
være sunne for dem som bor der.
Derfor tilbyr vi lån med gunstig rente for
boliger der det er tatt særlig hensyn til
miljøkvaliteter.
Vi vurderer i hovedsak energi, areal, ventilasjon og materialer. For eksempel kan strøm
fra alternative strømkilder som solenergi og
varmepumpe gi deg lavere lånekostnader.
Vil du vite mer om miljøboliglån?
Besøk vår nettside cultura.no/miljobolig
eller ring tlf. 22 99 51 99.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri
Alle ingrediensene du trenger for å lage din egen
sunne sjokolade finner du i vår nettbutikk eller i din
nærmeste helsekostbutikk. Spør også etter vårt hefte
med 28 fristende sjokoladeoppskrifter!
På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.

Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n
Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO

www.reinhudpleie.no

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

Fremtiden er Økomat i dine hender
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11

Utan miljøgifter/parabener.

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS

Vita Biosa

Økologiske melkesyrebakterier
Selges hos Life, Sunkost
og H-kjeden

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.
Uten sukker.
For hele familien.

okosjokolade.no
- med god samvittighet

STIFINNER

En ytterliggående
skapning
EN LITEN BRUNØY D M A NN M A RSJER ER ENERGISK. ETTER H A M FØLGER 
OV ER TO H UNDR E PERSONER MED KORTE TRØY ER OG L A NGE V IDE BUKSER AV
T Y NT TØY. FUGLER SY NGER , HUMLER BRUMMER OG VA LTHOR N STØTER. DET
L A NGE FØLGET SNOR SEG GJENNOM BY ENS GATER OG UT PÅ L A NDET.
INGEN H A R N OENSINNE SETT NOE LIGNENDE.
TEKST: TROND WORMSTR AND ILLUSTR ASJON: ANDERS K A ARDAHL
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D

en brunøyde mannen er
professor. Halen etter ham er
studenter ute etter kunnskap
og oppdagerglede. Etter en
lang dag i naturen marsjerer følget tilbake til
byen. Faner vaier og horn og pauker lyder.
Fremme ved Uppsalas botaniske hage av
slutter den muntre mengden ekskursjonen
med «Vivat Linneus! Vivat Linneus!».
Jeg rusler i tykt tøy rundt i Botanisk hage
på Tøyen i Oslo. Tankene går til Carl von
Linnés botaniseringsutflukter i Uppsalas
omegn i 1740-årene. Hans liv og arbeid
gjorde inntrykk på meg da jeg leste om
det – og bidro til at jeg oppdaget plante
riket. Linné beskrev åtte tusen planter og
seks tusen dyr. «Ingen naturkunnig har gjort
flere observationer uti naturen», mente han
selv. Hans systematisering og navnsetting
av arter preger fortsatt vitenskapen. «Gud
skapte, Linné systematiserte».
Filosofen Arne Næss bidro også til
min smule interesse for botanikk. Midt
på 90-tallet leste jeg boka «Det gode lange
livs far». I den skriver Næss om Halling
skarvet sett fra hans egen hytte Tvergastein.
Professoren levde seg inn i mikrolandskapet
og advarte gjester med plakaten: «Tråkk ikke
på blomstene nær hytten».
Kortklippet gress var min biotop i ung
dommen. Fotballøkka fristet meg mer enn
blomsterenga. Før mine bokmøter med de
entusiastiske professorene, og oppdagelses
turer med min datter – «Hvorfor heter det hun
dekjeks, pappa?» – var mitt blikk for blåveis og
blåklokke svakt. På skolen strevde jeg med
å plukke, presse og tørke det nødvendige
antall blomster til et herbarium. I studietiden
plusset jeg på lånet mitt ved å plante lobelia
og isbegonia i gravbed på Nordre Gravlund
i Oslo, men arbeidet førte ikke til interesse
for blomster. Jeg kan fortsatt betrakte hage

blomster som Arne Næss:
«Når man etter et langt intenst opphold på Tver
gastein ser militært oppstilte tulipaner i lavlandet,
kan man lett komme til å se dem som sørgelige
ofre for eksplosive veksthormoner».
Jeg stanser ved den nye Skandinavisk rygg
i Botanisk hage. Her skal gartnerne prøve å
få høyfjellsplanter til å trives, blant dem isso
leien. En bris av fjellglede går gjennom meg
når jeg tenker på Ranunculus glacialis. Jeg
forestiller meg en skråning opp mot Galdhø
piggen. Sommer, skarp sol, pluss syv grader.
Smeltevann siger. Et ravnepar svever. Et
kvikklunsjpapir fyker over lave, hvite, vind
skjelvende parabol-blomster – issoleier.
Kuling og kulde, stein og grus – karrig.
Bare noen uker uten snø. I Norden klatrer
ingen andre blomster høyere enn issoleien.
Helt opp til hundre meter under toppen av
Galdhøpiggen. Når den likevel lykkes med
å formere seg, skyldes det en fullkommen
tilpasning. Min naturglede er først og fremst
sanselig, men det er ikke blomstenes ut
seende eller godlukt som fengsler meg, men
deres vellykkete livskamp særlig der ”ingen
skulle tru at nokon kunne bu”. Jeg er fascineres
av slike ytterliggående skapninger.
Issoleiens kamp kan bli vanskeligere,
har norske forskere funnet ut. Årsak: den
pågående oppvarmingen av jorda. Jorda har
neppe en tvillingplanet, så forsvinner is
soleien her, forsvinner den fra hele universet.
Pauker og valthorn vil stilne.
«Hvis vi utvidet den omsorgen vi i dag har
for m
 ennesker, med la oss si én prosent rettet
mot ikke-menneskelig liv, ville det være et stort
sprang», mente Arne Næss. Ikke bare et stort
sprang, men kanskje også et nødvendig
sprang. Nødvendig for at vi skal bli opp
merksomme på hva som i dag går tapt av liv.
Ulempen er at et sprang i omsorg lett fører
med seg et sprang også i sorg.
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GARTNERNE I
BOTANISK HAGE ER
USIKRE PÅ OM DE
FÅR DEN HØYALPINE
ISSOLEIEN TIL Å GRO.
HAGEN LIGGER 30
METER OVER HAVET.
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SLUTTREPLIKKEN

FOTO: JESPER JORDE (TURK AMER AT)

Helt vilt
JEG H A R GJENNOMFØRT EN «LEV ENK ELT»-M A R K ER ING AV FR A MTIDEN I VÅ R E HENDERS
F ØRTI Å RSJUBILEUM. SA MMEN MED EN K A MER AT LEV DE JEG TR E SEPTEMBERUK ER OFFLINE
I V ILLM A R K A MELLOM H ÆTTA I FINL A ND OG K A R ASJOK I FINNM A R K.
TEKST ARILD HERMSTAD

M

in kamerat og jeg og ut
styret var langreist, men vi
spiste for det meste kort
reist mat. Vi hadde med
oss: Telt, kano, hagle, soveposer, fiskeutstyr,
sjokolade, smør, Toro-poser og melblandin
ger til ferske brød til frokostene.
Tilgangen på sopp og bær var rikelig. Vi
klarte ikke å spise bær tilsvarende en tredel
av kroppsvekten hver dag, slik brunbjørnen
kan gjøre, men bær ble et velsmakende til
skudd til kosten. En overdose brunskrubb til
nudellunsjen en dag, bidro til mindre lyst på
sopp mot slutten av turen.
Ville vi klare å høste nok fisk og fugl til å
holde sulten på avstand? Allerede første dag
nappet harren. Nydelig fisk! Deretter noen da
ger med fugl: Krikkand og kråke. Ja, du leste rik
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tig. En kråke endte i vår mexicanske gryterett.
Smak av vilt, men lite kjøtt til to mann.
Ute av Finland dels padlet vi, og dels bar vi
utstyret gjennom Øvre Anarjohka nasjonal
park. Dager med fisk på menyen: Varmrøkt
gjedde til lunsj og kokt abbor med bergensk
fiskesuppe til middag.
Rypejakta begynte den dagen vi kom ut av
nasjonalparken. Energien vår sank i takt med
at vi ikke så fugl. Da vi først fikk skutt en rype,
ble det et herremåltid. Vi traff også gressen
der på vei nedover elva, og spiste hele fuglen:
Bryst- og lårstykker og innmaten.
Vi fisket stadig, utfordringen var å stoppe
i tide. Vi dro opp en femkilos gjedde som vi
skar biter av etter behov, akkurat som Kurt i
Erlend Loes «Fisken». Vi gikk tom for smør,
men på en åpen hytte fant vi margarin, sukker
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og havregryn. Det kom godt med til to menn
som brukte mesteparten av tiden på å padle,
bære, fiske og jakte. Gjedda smakte fortsatt
godt så lenge vi hadde raust med smør å steke
den i. Turens kulinariske høydepunkt: røykt
sik til forrett, rype med tilbehør til hovedrett
og smørstekt trost til dessert, alt tilberedt på
bål. Mye god mat, likevel falt kroppsvekten vår
med tilsammen syv kilo.
Vi traff tre mennesker i løpet av tre uker.
Det var et privilegium å kunne oppleve stor
slått natur i høstfarger, rent vann i elvene,
rikelig med fisk og vilt og store områder
uten menneske-inngrep. Godt ledsaget av
nødvendig utstyr og suppeposer ble det en
opplevelse for livet. Verdt å unne seg i et jubi
leumsår for Erik Dammanns oppfordring til
et enkelt liv med enkle gleder.
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Jeg ønsker å starte et økosamfunn i Møre og Romsdal.
JegErønsker
å startei eller
et økosamfunn
Møre
og Romsdal.
du interessert
har erfaringifra
økologisk
landbruk,
av halmhus/cobhus,
meditasjon,
grønne forretningsidéer
Er bygging
du interessert
i eller har erfaring
fra økologisk
landbruk, ...
Har duav
noehalmhus/cobhus,
du har lyst til å bidra
med? Kangrønne
du tenkeforretningsidéer
deg å bo i en ...
bygging
meditasjon,
Harøkolandsby?
du noe du har lyst til å bidra med? Kan du tenke deg å bo i en

økolandsby?

Ta kontakt på: post@okomorero.no
www.facebook.com/okomorero

Ta kontakt på: post@okomorero.no

circus

8 AV 10 ER MED
– nå vil vi ha med de siste

Grønt Punkt sikrer at all emballasje som kildesorteres og samles inn blir gjenvunnet. Hvis dere
bruker eller produserer produkter med emballasje uten å være medlem, er det noen andre som
må ta regningen. Bli medlem slik at vi får en rettferdig fordeling av gjenvinningskostnadene.
Kontakt oss på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar

