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Det nærmeste du kommer tungmetaller i dagens biler, er blyanten som blir brukt på tegnebordet
Stadig mer avansert elektronikk i biler fører til stadig mer omfattende bruk av kretskort. Til tross for det, har bruken av tungmetaller i biler blitt radikalt redusert i perioden år 2000 til år
2008. Komponenter, som tidligere inneholdt høye verdier av
tungmetaller som bly, krom og kadmium, er i dag en saga blott
i bilindustrien.

en reduksjon på hele 99,7 %. For Krom VI er tallet imponerende
99,99 % reduksjon, mens det tilsvarende for kadmium er hele 96 %.
Et eksempel: De nyere bilene produsert etter 2008 har ca. 4 kilo
«rene» kretskort i snitt, mens de eldre bilene produsert før år 2000
har cirka 1 kilo «skitne» kretskort i snitt. Det betyr at vi for én
gangs skyld opplever et problem som med tiden løser seg selv.

Cirka 85 % av bilene som vrakes i 2014 vil ha en alder på mellom 11
og 25 år. Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet forsvinner
fra trafikken og naturen. Reduksjonen i bruk av tungmetaller til
er ikke til å kimse av. Bruken av bly er praktisk talt eliminert med

Økt vrakpant har gitt gitt voldsom økning i innlevering av vrakede
biler. Fra 1.januar år 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert
statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra 1. juli 2013. Det ble totalt
innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012. Det innebærer

www.autoretur.no

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

en økning på nesten 29 % år over år. Det er derfor hevet over
enhver tvil at vrakpanten er et svært effektivt virkemiddel for å
få gamle, forurensende og usikre biler ut av trafikken og naturen.
Vi anbefaler en ytterligere økning i vrakpanten, til minst kr 5.000,for å forsere denne utviklingen.

Autoretur har siden år 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur drives på non-profit basis
for at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for
målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler, til bransjens
og miljøets beste.

Unngå særnorske regler Autoretur med samarbeidspartnere er svært
opptatt av at det ikke innføres særnorske regler for gjenvinning
av vrakede kjøretøyer. Tunge aktører i Europa leder den teknologiske
utviklingen innen dette feltet og legger premisser for både teknikk
og metodikk. Gjenvinning er en internasjonal virksomhet.

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskap

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
nøtter og bær

Bevisst
bankvalg

Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
10 g finmalt
kokosblomstsukker
10 g Sukrinmelis
1/2 ts vaniljepulver
2-3 ss grovhakkede
pistasjnøtter
1-2 ss grovhakkede
inkabær

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør
i vannbad og visp inn resten av
ingrediensene, unntatt pistasjnøtter
og inkabær. Bland inn nøtter og bær
i sjokoladen og fordel med ca 1 ts
sjokoladeblanding i hver form (her
brukt minimuffins former). Strø evt
over litt hakkede pistasjnøtter som
pynt på toppen. Sett sjokoladen i
kjøleskapet til den har stivnet helt.
Oppbevares kaldt til servering.

Miljø - kultur - fellesskap
Som kunde i Cultura Bank støtter du
virksomheter som tar hensyn til
mennesker og miljø. Vi gir lån til blant
annet økologisk jordbruk, miljøboliger
og rettferdig handel.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri

Vi er den eneste banken i Norge som
forteller deg hva pengene dine lånes
ut til.

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 cultura.no kan bli
kunde i banken og se hva vi gir lån til.

På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.

Tlf.: 22 99 51 99
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I sju dager oppholdt tre norske ungdommer seg i den internasjonale tekstilindustriens bakgård. Sammen med fattige arbeidere
i en av Kambodsjas mange klesfabrikker møtte de en virkelighet
milelangt fra det norske velferdssamfunnet. De fikk prøve livet
bak symaskinene og delte arbeidernes hverdag så langt det lot
seg gjøre. Erfaringene og møtene med de fattige tekstilarbeiderne
fikk de tre til å se den internasjonale tekstilindustrien med nye
øyne. – Urettferdighet er det eneste ordet som finnes, uttalte en
av dem. 12 timers arbeidsdager med ensformig rutine-søm, å sove
på gulvet i et knøttlite rom, å leve for 3 dollar dagen, å møte
menneskene av kjøtt og blod bak klesproduksjonen – og å knytte
vennskap med dem. Alt dette gjorde dypt inntrykk på deltakerne.
Livene deres er kanskje forandret.
De tre norske ungdommene ble tett fulgt av et filmteam som
dokumenterte oppholdet og erfaringene. Nylig publiserte AftenpostenTV et utdrag av materialet i fem episoder under overskriften «Sweatshop – dødsbillig mote».
Serien om de tre ungdommene Anikken Jørgensen (17) Jens
Ludvig Dybsand (21) og Frida Ottesen (18) har uten tvil truffet en
nerve hos seerne. Mer enn firehundretusen har fått med seg dokumentarhistoriene på AftenpostenTV så langt. Det er imponerende
tall for en politisk dokumentarserie på et norsk avisnettsted.

“

Ingen vil ha klær produsert på
bekostning av liv og helse hos
lutfattige arbeidere på den
andre siden av kloden.

Ideen til dokumentarprosjektet og den faglige bistanden
kom fra Framtiden i våre hender. Fivh har hatt nær kontakt med
lokale organisasjoner og fagforeninger gjennom sitt mangeårige
engasjement for å bedre tekstilarbeidernes lønnsbetingelser og
arbeidsvilkår.
Også Framtiden i våre hender har merket engasjementet som
serien har vært med på å utløse. Fivh har fått 30 nye medlemmer
hver dag i perioden serien er vist. Over 13.000 har signert solidaritetskampanjen til støtte for tekstilarbeiderne. Det er mer enn
noen tidligere kampanje. Over 1000 enkeltpersoner har lagt inn
personlige meldinger mot kleskjedene på Facebook-sidene deres.
Trafikk-økningen på Framtiden i våre henders hjemmesider har
økt med over 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Engasjementet hos norske forbrukere til støtte for tekstilarbeiderne kan muligens være en del av en større og mer omfattende
oppvåkning. For ingen vil ha klær produsert på bekostning av liv
og helse hos lutfattige arbeidere på den andre siden av kloden.
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Perspektiv
Av Gunn Hild Lem
skribent og forfatter
Gunnlem@gmail.com

Ha en lat sommer!
Det er ikke lenger mangel på
informasjon som gjør at vi ikke
tar de grep som må til for å
endre kursen. Vi vet at klimaet er
truet. Vi vet at vi utrydder arter
i et tempo verden ikke har sett
før. Hele Norge vet dette, men
det bekymrer oss tilsynelatende
ikke. Framtiden i våre hender
burde hatt 200 000 medlemmer.
Det burde vært en massiv politisk mobilisering. Hvorfor skjer
det ikke?
Kanskje orker vi rett og slett
ikke å ta det inn over oss. Dessuten har vi lyst på så mange ting.
Nye hvitevarer som matcher de
nye kjøkkenfrontene. Nye terrassemøbler som matcher de nye
krukkene i betong. En ny bærepose med klær. Eller to, for det var
så flere plagg som ikke satt så fint
som de gjorde i butikken i den første. Eller tre, fordi moten har allerede snudd fra pose to, nå er det
pasteller som gjelder. Kanskje jeg
burde bytte ut sofaen også?
Vi lever i et samfunn som i
stadig sterkere grad reklamefinansieres. Sykler, busskur, sosial
interaksjon på nett, videoer av
morsomme hamstre og kulturopplevelser – alt kommer med
premisset om at du må se en liten
– eller stor – reklame. Det er da
ikke for mye å be om? Tross alt
får du et gode helt gratis. En liten
film eller en større eller mindre
plakat som forteller deg hva du
må ha for å leve det gode liv er da
et billig bytte?
Armhuler uten svette, glatte
legger uten hårvekst, nupper eller
ankelfett, en ny bil, en finere bil,
en bil som vil få alle til å like deg,
sukkerfri cola, en dyrere veske,
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Hva om vi ikke trenger å forsake lykke,
bare lete etter et sted den
faktisk er å finne?

bølgende, glansfullt hår, nye klær,
nyere klær, kulere klær, flere klær,
større pupper og mindre nese eller
sixpack og tett hårvekst, det flere
og flere kjøper, det alle vil ha, det
alle må ha for å bli spesiell, unik,
populær, elsket, lykkelig.
Det er drømmen du får i bytte
for ly for regnet eller muligheten
til å lese nyheter på nett. Det er
kravet du får på kjøpet hver gang
du vil ta t-banen. Det er bare en
annen form for skatt, men den

er mer ondsinnet enn den som
trekkes av lønna, for den prøver
å innbille deg at livet ditt er ikke
bra nok.
Hvem kan ta sjansen på å gå
glipp av lykken for å ta vare på
miljøet?
Men hva om alt sammen er
løgn? Hva om vi alle lever i en slags
massepsykose der vi igjen og igjen
tror på løgnen om at lykken kan
kjøpes bare fordi vi lyves for fra
alle kanter hele tiden? Hva om vi

ikke trenger å forsake lykke, bare
lete et sted den faktisk er å finne?
Mye forskning tyder på at
det er tilfellet. Materialisme kan
defineres som en kombinasjon av
eiertrang, manglende generøsitet
og misunnelse, eller som troen på
at eiendeler og penger er sentrale
deler av tilværelsen som både gir
lykke og definerer suksess. Uansett definisjon er høyere nivåer
av materialisme knyttet til lavere
nivåer av tilfredshet. Vi blir altså
ulykkeligere av nettopp det vi tror
skal gjøre oss lykkeligere – jaget
etter penger og ting.
Derimot blir vi lykkeligere av
generøsitet, av å jobbe mindre og
sove mer, av å tilbringe tid med
dem vi elsker og bekymre oss
mindre for status og fasade. Bedre
nyheter får du ikke av meg. Ha en
lat sommer!

Ninis lille grønne

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

FOTO: FLICKR/NICK NGUYEN
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BLEKING AV HVIT TØY
Alt hvit tøy kan med tiden
bli grått eller gulaktig.
Unngå bruk av klorin ved
å utnytte solens naturlige
bleke-effekt. Vask tøyet
som vanlig for hånd eller i
maskin og ha en halv kopp
7 prosent hvit eddik i skyllevannet for best effekt.
Heng så tøyet ut i solen en
dag eller to for bleking.

EL-PRODUKTER
Hver nordmann kaster i
snitt 2,6 kg el-avfall i søppelet hvert år. Det utgjør
12.600 tonn småelektronikk som inneholder
helseskadelige miljøgifter
og tonnevis med verdifulle
metaller som kunne vært
gjenvunnet. Husk å lever all
småelektronikk til gjenvinning der det er kjøpt.

03

PLANTEVAKT
Skal du reise kan plantene klare seg selv med et
vanningssystem laget av
noen tomme flasker. Fyll en
flaske med vann og stikk
tuten godt ned i jorden så
det blir lufttett og vannet
holder seg i flasken. Jorden
vil suge til seg vann etter
behov. Kan vare noen uker.
Prøv deg frem før du reiser.

Fjerning av maling uten white spirit
Det finnes i dag vannbaserte malinger som erstatter oljebasert maling både ute og inne, og det
anbefales å bruke det. Må oljemaling allikevel
brukes kan du unngå bruk av helse- og miljøskadelige white spirit til rengjøring, ved å bruke
matolje som også er mye snillere mot huden. Smør

bar hud med matoljen før du begynner å male.
Dette forhindrer malingen i å trenge inn i huden.
Påfør mer etterhvert som oljen tørker inn. Til slutt
fjernes maling fra hud med litt mer olje og vaskes
av med fettløsende oppvasksåpe. Se også etter
miljømerket og økologiske produkter.

WWOOF‘ing – en lærerik ferie
Vil du ha en ferie litt utenom det vanlige,
leve tett på lokalbefolkningen og samtidig
lære om økologi? Da er wwoof‘ing kanskje
noe for deg. WWOOF står for «World Wide
Oppertunities on Organic Farming». Et
verdensomspennende nettverk av gårder
og privatpersoner som tilbyr kost og losji
på økologiske gårder mot hjelp til arbeidet.
Arbeidstid avtales på forhånd. Du kan
gjøre opphold i Norge og hele verden. Alt
etter hva den enkelte verten vil, kan du
bli fra noen dager til måneder. Du kan
lære om økologiske metoder, dyrking eller
dyrestell, samtidig som du lever tett innpå
vertsfamilien og lokalsamfunnet. Det er
viktig å huske at du er der for å jobbe.
FOTO: XXXX
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WWOOF Internasjonal www.wwoof.net WWOOF Norge www.wwoofnorway.org
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Verden rundt
Kjøtt en gang i uka
Dersom vi skal ha mulighet til å nå togradersmålet må
hoved-delen av maten vi spiser være vegetarisk. Det konkluderer en gruppe forskere ved Chalmers Institutt i Gøteborg.
Matproduksjon og landbruk står i dag for 25 prosent av klimagassutslippene, men har fått begrenset fokus sammenlignet med de største kildene
for utslipp, industri, transport og produksjon av elektrisitet. Nå trenger vi
mye større oppmerksomhet rettet mot hva du og jeg putter i handlekurven, mener forskerne bak rapporten. Om 35 år vil vi trolig være 2 milliarder
flere mennesker på kloden enn i dag.
Glemmer vi klima-effekten av det vi putter i handlekurven, vil vi kort
og godt ikke makte å nå klimamålene vi har satt oss, sier forskeren Fredrik
Hedenus. Trolig kan vi bare spise kjøtt maks en gang i uka, hvis vi skal
påberope oss et klimavennlig matforbruk og kosthold. Skal vi makte å dreie
forbruket til en hel befolkning, behøver vi også flere positive politiske virkemidler, bokstavelig talt flere gulerøtter ifølge den svenske forskeren.
(kilde: Sveriges Radio)

KULL KREVER LIV

Ideen om at Kina, verdens største utslipper av CO2, skulle være
i stand til å hente en vesentlig del av sin energi fra fornybare
kilder, kan virke som en nesten umulig utfordring. Men i følge
en ny rapport, er målet om fornybar dominans i den kinesiske
energiproduksjonen ingen fjern utopisk drøm.
En rapport fra WWF og Energy Transition Research Institute,
anslår at Kina kan nå 80 prosent fornybar elproduksjon innen
2050 og til en langt lavere kostnad enn ved fortsatt omfattende
bruk av kull, som i dag står bak omkring 70 prosent av dagens
kraftproduksjon.

Tre menn i London ble innkalt
til en lokal domstol etter å
ha forsynt seg av mat som
var kastet i en container som
tilhørte et supermarked.
Såkalte friganere, folk som
forsyner seg av mat som de
store matkjedene har kastet,
er utbredt i England. De tre
britiske mataktivistene ble tatt
på fersken da de plukket med
seg noen tomater, litt sopp, ost
og noen kaker fra en container
utenfor en stor matbutikk.
Etter en proteststorm bestemte
matkjeden seg for å droppe
anmeldelsen av de tre.

(Kilde: Chinas Future Generation

(kilde: The Guardian)

Forurensning fra europeisk
kullbruk forårsaker mer enn
tjuetotusen for tidlige dødsfall
årlig, viser en ny studie. Bruk av
kull påfører også regjeringer og
næringsliv titalls milliarder kroner i helseutgifter og tap av arbeidsinnsats. En studie foretatt
av universitetet i Stuttgart på
oppdrag fra Greenpeace anslår
at ytterligere 2700 liv kan gå
tapt hvert år, dersom planene
om å bygge 50 nye kullkraftverk i Europa blir realisert. I de
hardest rammede landene som
Polen, Romania, Bulgaria og
Tsjekkia forårsaker kullbruken
flere dødsfall og helseskader
enn veitrafikken.

FORNYBART KINA

foto : lillian jonassen

DROPPET ANMELDELSE

(kilde: The Guardian)
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Paradiset finner du i ditt eget hjerte.
Thor Heyerdahl (1914-2002)

Bilbruken må ned
Rekordsalg av elbiler redder ikke miljøet. Selv med over 200.000
elbiler på norske veier i 2020, vil ikke utslippene fra biltrafikken bli
redusert nok til at klimamålene nås.
Dette går fram av beregninger utført av Naturvernforbundet, i forbindelse med forarbeider til neste utgave av Nasjonal transportplan.
Den teknologiske utviklingen i retning stadig mindre forurensende bensin– og dieselbiler vil heller ikke føre til de nødvendige
utslippskuttene. Vi nordmenn må rett og slett begynne å kjøre mye
mindre bil, og det må vi starte med umiddelbart, er en av konklusjonene i rapporten.
(kilde: Dagsavisen)

KLIMASINKE

BJØRN I NORGE

I Norge slipper vi i gjennomsnitt årlig ut ti tonn klimagasser per
person. Innen 2050 må utslippene globalt trolig ned til gjennomsnittlig to tonn per person.
Klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020.
Gjennomgang av forventet utvikling av utslipp og effekt av
iverksatte tiltak viser at det vil være et gap på åtte millioner tonn
utslipp av klimagasser i 2020.
− Teknisk sett er det mulig å nå det nasjonale målet om reduksjon i klimagassutslippene innen 2020, men det blir krevende,
sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

For 150 år siden var det rundt 4000 - 5000 bjørner i Skandinavia,
rundt 3000 levde i Norge. Tidlig i forrige århundre førte intens
jakt både i Norge og Sverige til at bjørnen nesten ble utryddet. I
2013 viste DNA-analysene at det var minst 147 bjørner i Norge.
Dette er minimumstall siden vi ikke kan forvente at alle individer
blir registrert, men en systematisk innsamling gjennom flere år
gir god oversikt over den norske bjørnebestanden.
Intens jakt både i Norge og Sverige førte til at bjørnebestanden tidlig i forrige århundre nesten var utryddet i størsteparten
av området. I Norge varte en skuddpremieordning for bjørn fram
til 1932.
(Kilde: Miljøstatus Norge)

Kilde: Miljødirektoratet
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Trenger virkelig alle grupper
fortsatt kjøpekraftforbedring?
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Profilen Gerd Liv Valla

Like rød, mer grønn
Det er vanskelig å se for seg en utvikling av et bærekraftig norsk samfunn, uten
sterk medvirkning fra fagbevegelsen. LO og fagforbundene kan spille en nøkkelrolle i et grønt politisk gjennombrudd i Norge, mener Gerd Liv Valla.
Teks ARNE STORRØNNINGEN Foto JON SKILLE AMUNDSEN

B

ibliotek-baren på hotel
Bristol i Oslo en tidlig
formiddag i mars i 2014.
Jeg sitter sammen med Gerd
Liv Valla, medlem av styret i
Framtiden i våre hender siden
november 2008. Folkevett skal
intervjue henne i forbindelse
med Framtiden i våre henders
40-årsjubileum i år, blant annet
om forholdet mellom fagbevegelse og miljøbevegelsen, og hennes egne erfaringer etter nesten
seks år på innsiden av Norges
største miljøorganisasjon.
Gerd Liv Valla har travle
dager. Det mangler ikke på
henvendelser og oppdrag. Den
tidligere justisministeren og
LO-sjefen deltar i et stort antall
intervjuer og medie-opptredener,
og er en etterspurt foredragsholder og taler land og strand
rundt. Etter at hun valgte å gå
av som LO-leder i kjølvannet
av Yssen-saken i mars 2007, har
hun også skrevet to bøker, den
ene om spillet som endte med
den dramatiske avgangen som
toppsjef på Youngstorget, den
andre hennes egen selvbiografi
med spenn fra en harmonisk og
varm oppvekst på en gård i Korgen i Nordland, til et spennende
og utfordrende liv i toppen av
norsk politikk og samfunnsliv.

– Hvis det skulle åpne seg en
mulighet til en ny epoke i norsk
topp-politikk, ville hun følt seg
fristet, og ville det vært aktuelt
for henne å slå til? spør jeg.
– Svaret er enkelt nei. Jeg er
veldig godt fornøyd med livet
mitt slik det er nå. Jeg kan fortsatt være engasjert i politikk og
det som engasjerer meg, holde
foredrag, delta i mediedebatter,
samtidig som jeg har tid til å
jobbe i kolonihagen, lage mat,
gjøre husarbeid og bruke tid
sammen med gode venner. Jeg
har i store deler av mitt voksne
liv hatt krevende jobber og posisjoner, kombinert med omfattende omsorgsansvar. Jeg synes
det er deilig å ha den friheten
over min egen tid og min egen
hverdag som jeg har nå, sier
Gerd Liv Valla.
Høsten 2008 skrev Gerd Liv
Valla en kronikk hvor hun tok
et oppgjør med vår tids tenkning om fortsatt økonomisk
vekst i de rike landene. Dette
engasjementet var en del av bakgrunnen for at hun ble spurt om
å stille til valg som styremedlem i Framtiden i våre hender.
Valla svarte ja og ble valgt av et
enstemmig landsmøte i november samme året.
– Jeg ble forsiktig advart av

flere. Noen, blant dem professor
Frank Aarebrot, lurte på hvorfor
jeg ville sitte i styret for det han
kalte en «lidelses-organisasjon».
Han mente at Fivhs strategi var
å lide seg til et bedre miljø. Slik
jeg så det var organisasjonen
engasjert
på et stort og avgjørende
område, som også engasjerte
meg sterkt. Jeg visste at Framtiden i våre hender hadde en mer
individualistisk tilnærming til
miljøarbeid, enn det jeg hadde
selv. Store deler av mitt politiske liv har jeg jo arbeidet med
å påvirke de store politiske
strukturene og jobbet for systemforbedring og overordnede
lovendringer. Jeg hadde tid og jeg
mente jeg hadde noe å bidra med,
sier Valla.
Hvordan har tiden som styremedlem i Framtiden i våre hender
påvirket deg?
– Kort oppsummert, det røde
er like sterkt, det grønne sterkere.
Den politiske fargekombinasjonen rødt og grønt er
avgjørende for om vi skal lykkes med å utvikle en verden som
både er mer sosialt rettferdig og
økologisk bærekraftig, mener
Valla. Det finnes knapt noen
vei utenom fagbevegelsen om
vi skal lykkes med grønn sam-

Navn: Gerd Liv Valla
Født: 25. januar 1948 i
Korgen i Nordland
Bakgrunn: Cand polit. Uio,
1977, medlem av AP siden
1988
Viktige posisjoner:
Politisk rådgiver ved
Statsministerens kontor 1990
til 1992, statssekretær
samme sted frem til 1994,
begge stillinger under Gro
Harlem Brundtland. Justisminister i regjeringen Jagland
fra 4. februar 1997 til regjeringens avgang etter valget
samme år. Nestleder i NTL
1994 - 97. Nestleder og deretter leder (2001 -2007) i LO.
Aktuell: Medlem av styret
i Framtiden i våre hender,
engasjert i spørsmål om
økonomisk vekst, klima- og
miljø.
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Profilen Gerd Liv Valla

funnsforandring i stor skala.
Derfor er det så viktig at fagforbundene blir en mye sterkere
aktør i miljø- og klimaarbeidet,
blant annet i diskusjonen om
økonomisk vekst i rike land.
– LO og fagforbundene har
sammen med Arbeiderpartiet
vært blant de sterkeste positive
endringskreftene i Norge i store
deler av de siste hundre årene. På
samme måte som fagorganisasjonene og arbeiderbevegelsen
ble sentrale i byggingen av velferdssamfunnet, bør de være det
i byggingen av et moderne bærekraftig samfunn, mener Valla.
Men ideen om økonomisk
vekst som en målestokk på framgang sitter nærmest i ryggraden
til den norske fagbevegelsen, den
har lagt seg i genene. I mange år
etter den andre verdenskrig ga
vekst-ideen mening. Folks levestandard ble kraftig forbedret.
Materiell og økonomisk vekst
i et overflodssamfunn gir ikke
samme mening. Vi må finne nye
måter å måle vekst og utvikling
på enn stadig mer på lønnskontoen og stadig flere eiendeler. Naturligvis er det fortsatt
grupper i Norge som må løftes
økonomisk. Internasjonalt har
vi en gigantisk jobb å gjøre for
å bekjempe dyp fattigdom. Men
den materielle veksten som fortsatt er nødvendig må avgrenses
til de som trenger den, og det
er viktig at den i størst mulig
grad bygger på bruk av fornybar
energi, og ikke miljø- og klimaskadelig fossil energi.
Fagbevegelsen trenger å revurdere og nyansere vekstbegrepet.
Jeg håper at sosialdemokratiet
kan snu i forhold til økonomisk
vekstpolitikk, sier Valla. I tillegg til at fortsatt rikdomsvekst
er miljøskadelig og bidrar til å
sette vårt framtidige klima på
spill, blir vi ikke lykkeligere av å
eie stadig mer. Lykken øker ikke
proporsjonalt med inntekt. Bare
til et visst nivå, så skilles lykkekurven og den materielle vekstkurven. For de fleste av oss i rike
land er det lenge siden vi passerte
punktet hvor økt materiell vekst
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påvirket livskvaliteten. Dette
er godt dokumentert gjennom
forskning og levekår- og lykkemålinger, mener Valla.
Mange norske arbeidstakere er
klare for nye måter å tenke godtgjøring på enn utbetaling i kroner. En ny undersøkelse viser at
2 av 3 fagorganiserte heller vil ha
kortere arbeidstid enn økt lønn.
Hun er overrasket over at forbundslederne i LO-systemet ikke
viser samme engasjement i saken.

nærmest i det uendelige. Hva
skal vi med alle tingene? spør
Gerd Liv Valla. Tall jeg har fra
professor Arne Johan Vetlesen
viser at en 7-åring på 60-tallet
hadde 10 leker, i dag har et gjennomsnittsbarn 600 leker til disposisjon. Tror vi at barnet med
600 leker er mer lykkelig og tilfreds enn det med 10? Valla gir
et annet eksempel: I løpet av 9
måneder bruker verdens befolkning de samme ressursene som

“

Fagbevegelsen trenger å revurdere og
nyansere vekstbegrepet.

Innføring av en 6 timers
arbeidsdag er et viktig grep for
å øke sysselsetting og skåne miljøet, sier Gerd Liv Valla. Hun
beklager at LO-kongressen la den
klare målsettingen om sekstimersdagen i skuffen på kongressen i 2013. Den hadde stått der
siden 1985. Men hun har ingen
tro på at den kan innføres over
natten. En stor reform som dette
må innføres trinnvis over flere
tariffperioder, mener hun.
Vi må spørre oss hva vi trenger i framtida. Trenger virkelig
alle grupper fortsatt kjøpekraftforbedring? Prognosene de neste
tiårene viser at norske politikere
og samfunnsplanleggere forestiller seg at den økonomiske
veksten skal og kan fortsette

klodens økosystemer trenger
12 måneder på å fornye. En slik
utvikling kan ikke fortsette.
FNs klimapanel advarer mot
omfattende mat- og vannkrise
i befolkningsrike land i Asia
innen de neste tiårene. Dette er
bare et av mange eksempler på
virkninger av klimaendringene.
Risikoen med å fortsette dagens
politikk er uholdbar.
De rike landene har fortsatt
et spesielt ansvar, mener Valla.
Vi kan ikke si til fattige folk i
Afrika og Asia at de skal bremse
sin utvikling, mens vi som har
mer enn nok, uten å blunke,
fortsetter vår politiske kurs
med økonomisk vekst som et
bærende mantra.
Politikerne må våge å ta effek-

tive klima- og miljøpolitiske
grep selv om de i første omgang
oppfattes som kontroversielle og
upopulære. Vi har mange eksempler på at de blir akseptert over
tid. Et eksempel er røykeloven.
LO med Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) i
front tok initiativet. Tidligere
helseminister Dagfinn Høybråten (Kr.f) sørget for å lose det
omstridte lovforslaget i havn. I
dag er det liten tvil om at loven
har blitt en suksess. Røykfrie
offentlige inne-arealer oppfattes i dag som en selvfølge. 30 år
gamle bilder av røykfylte restauranter, kinoer og flykabiner virker nesten komisk foreldet.
Fedrekvoten er eksempel på
rettighetsfesting som har påvirket menns samværsmønster med
egne barn. Den var naturligvis
ikke så omstridt om røykeloven,
men den viser hvor avgjørende
endringer på politisk systemnivå er for å skape hverdagsforandringer. Neppe noe annet
har bidratt på samme måte
til å endre papparollen i den
moderne spedbarns-familien,
tror Gerd Liv Valla.
Vi trenger modige politikere
mer enn noensinne, personer
som våger å bryte nytt land,
mener Valla. Tenk om Jens Stoltenberg hadde kommet til LOkongressen med en visjon og et
budskap om for eksempel kortere arbeidstid som kompensasjon i stedet for økt kjøpekraft.
Tenk om han som en rødgrønn
politiker hadde tatt et fast grep
om talerstolen, sett forsamlingen inn i øynene, og meislet ut
en visjon og en ny profil for hvordan verdiskapningen kan fordeles på en annen måte enn bare
via lønnskontoen. Jeg tror han
ville fått større gjennomslag enn
han hadde ventet. Han ville gitt
organisasjonen noe å bryne seg
på og kanskje skapt et utgangspunkt for en viktig kursendring,
mener Valla.
Vi trenger mer enn noensinne
politikere og ledere som går i
bresjen for en bærekraftig omlegging, mener Gerd Liv Valla.

bokomtale

SIGURD JORDE
Utreder i Framtiden i våre hender

Klimapolitikken som forsvant

FOTO: MUFFET / FLICKR

Det var et godt valg å lese Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant – samtidig som IPCC la fram en
av sine nye delrapporter om klodens klima. For hver forskningsrapport om klima som leveres blir alvoret mer
tydelig. Samtidig blir det stadig mer uforklarlig hvorfor norske myndigheter ikke gjør mer for å stanse Norges bidrag til klimaproblemene.

B

oka Drivhuseffekten gir
en grundig forklaring på
hva norske myndigheter
tenker – og hvorfor så lite skjer.
Drivhuseffekten åpner med
et vanvittig regnskyll i Otta som
raskt river med seg skolevei og
hus den våte sommeren 2011.
Klimaendringer er ikke noe som
bare vil ramme fattige land i
framtiden, men er her og nå allerede. I løpet av boka får vi også bli
med forfatteren Erik Martiniussen på jakt etter norske klimakvoter i Bangladesh og Kina.
Martiniussen har bakgrunn
som miljøjournalist for blant
annet Klassekampen, Verdensmagasinet X og Dagens Næringsliv.
Han har fulgt de internasjonale
klimaforhandlingene som journalist, en erfaring han deler i en
analyse av klimaforhandlingenes

sammenbrudd i København – og
hvilken rolle Norge spilte under
kollapsen.
Bokas viktigste bidrag til klimadebatten i Norge er en grundig og avslørende redegjørelse for
hvorfor den rødgrønne regjeringa
har valgt klimakvoter som det
viktigste redskapet for å stanse
klimaendringene. Norge har
arbeidet hardt internasjonalt
for å få klimakvotene til å bli en
viktig del av det internasjonale
klimaspillet. Forfatterens besøk
på landsbygda i Bangladesh og i
en kinesisk fjellregion viser at de
norske klimakvotene er en bløff.
De sentrale personene som har
formet kvotepolitikken navngis
og får sin bakgrunn og nettverk
avdekket. De vil neppe like forfatterens søkelys, men for å avkle
kvoteideologien må også perso-

nene fram i lyset. Tidligere statsminister Stoltenberg er en sentral
aktør. Ifølge Martiniussen er det
et «jerntriangel» mellom Finansdepartementet, Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo og
Statistisk Sentralbyrå som former
og kontrollerer norsk klimapolitikk. Stoltenberg har bakgrunn
fra alle tre institusjoner, samt fra
Energidepartementet.
Der Drivhuseffektens grundighet angående oljeøkonomien
heller til å bli noe tung, henter
den seg inn ved en svipptur til
Sverige og Tyskland. En viktig
motvekt til Norges mislykkede
satsing på klimakvoter, hvis vi
skal tro konklusjonen i boka. Forfatteren vier siste kapittel til en
kritikk av miljøbevegelsen, hvor
Martiniussen selv har erfaring
fra Natur og Ungdom. Miljøor-

ganisasjonene har gitt skylda for
klima til «folk flest», mener Martiniussen. Sammenliknet med
tyngden til «jerntriangelets» oljeøkonomi som dominerer bokas
analyse, blir en forklaringsmodell
basert på miljøorganisasjonenes
kulturelle trekk litt svak. I løpet
av bokas hoveddel refereres det
gjentatte ganger til de samme
organisasjonenes presise kritikk
av kvoter og forhandlinger – men
denne oppgaven kommer ikke
fram her.
Det hadde vært interessant om
Martiniussen også hadde gjort et
sveip innom norsk mediedekning
av klima. Kan medias dekning av
klima være en annen forklaring
på manglende klimaengasjement
i befolkningen? Likevel har kapittelet om miljøbevegelsen flere
gode og relevante stikk til en
bevegelse som i for liten grad klarer å mobilisere vanlige folk i en
tid hvor alle gode krefter trengs
for å stanse klimaendringene.
Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant, bør leses av
alle som lurer på hvorfor Norge
fortsetter å pumpe opp olje når
kloden brenner.
Drivhuseffekten,
klimapolitikken som forsvant
Erik Martiniussen
Forlaget manifest 2013
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Svært mange tekstilarbeidere i Kambodsja reiser til
å fra jobb på åpne lasteplan. En ubehagelig og farlig
xxx
transportmåte.
14 FOLKEVETT
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DØDSBILLIG
MOTE
Aftenposten TV sender i vår
WebTV-serien «Sweatshop –
Dødsbillig Mote» som viser
hva som skjer når tre ungdommer fra Norge møter
arbeiderne som syr klærne
våre, og selv får kjenne på
kroppen hvordan det er å
jobbe og leve som en tekstilarbeider. Serien er produsert
av Lopta AS etter idé og
bidrag fra Framtiden i våre
hender.

k
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“

Urettferdighet er
det eneste ordet
som kan brukes

tekst ANNE KARI GARBERG

I løpet av fem episoder møter
Frida, Anniken og Ludvig mange
triste skjebner i Kambodsja. De
føler slitet på kroppen når de selv
må jobbe i en tekstilfabrikk. De
møter store utfordringer når de
forsøker å overleve en dag på 3
dollar, en gjennomsnittlig dagslønn for en kambodsjansk tekstilarbeider. De blir frustrerte over
det de ser og hører og stiller en
rekke spørsmål: Hvorfor tar ikke
de store aktørene ansvar? Hvordan kan kleskjedene tjene millioner på å selge klær de produserer
i Kambodsja og andre steder, når
de som syr klærne fortsatt ikke
tjener nok til å leve et verdig liv?
«Urettferdig er det ordet som best
beskriver det jeg har lært her», sier
21 år gamle Ludvig i siste episode.
Kampen for et anstendig lønnsnivå og trygge arbeidsforhold for
tekstilarbeiderne i lavkostland er
noe Framtiden i våre hender har
jobbet med i en årrekke. Den tragiske bygningskollapsen i Bangladesh som i april 2013 drepte over
1000 arbeidere og skadet mer enn
2500, åpnet manges øyne. Langt
flere er nå klar over at de som syr
klærne våre jobber for luselønn
under forhold preget av mangel
på sikkerhet og faglige rettigheter.
Sweatshop er i ferd med å nå ut
til mange av de som fortsatt har
øynene lukket.
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02.
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01. Etter nesten et døgn på reisefot
ankom Frida (18) (tv), Anniken (17)
og Ludvig (21) Kambodsja uten anelse
om hva de ville oppleve. Bilturen fra
flyplassen inn til leilighetskomplekset
hvor ungdommene skulle bo var full av
inntrykk. Foto: Pål Karlsen
02. 90 prosent av Kambodsjas over 500
000 tekstilarbeidere er kvinner. Kanskje
ender disse to også opp foran en symaskin når de blir eldre. Foto Anne Kari Garberg
03. Tekstilarbeideren Sokthy er 25 år og
har jobbet i tekstilfabrikk siden hun var
ung jente. Hun bor sammen med ektemannen sin på 8 kvadratmeter i en bakgate i
Phnom Penh. Sokthy åpnet hjemmet sitt
for de tre ungdommene som i serien uttaler at «rommet hennes er like stort som
badet deres hjemme». Foto: Stig Indrebø
04. Det var ikke spesielt komfortabelt å
sove på en tynn bambusmatte på murgulv, syntes de tre ungdommene. Dagen
etter det som ble en ganske dårlig natts
søvn sto Sokthy opp og fulgte ungdommen til fabrikken, uten å spise frokost.
Det skulle vise seg å bli utfordrende for
dem alle tre. Foto: Pål Karlsen

k
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Maria Guzmán-Gallegos
Prosjektkoordinator i Regnskogfondet

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.
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tema «Sweatshop – Dødsbillig Mote»
05. Lastebiler er et vanlig transportmiddel til og fra jobb for mange tekstilarbeidere. Å reise på åpne, oftest overfylte lasteplan er billig, men også svært risikofylt.
I Kambodsja ble 67 arbeidere fra tekstilog skofabrikker drept og 729 arbeidere
alvorlig skadet under transport fra og til
jobb i 2013, ifølge en rapport fra National
Social Security Fund of Cambodia. Foto:
Stig Indrebø

06. Fabrikken der de tre norske ungdommene jobbet i var liten, med få ansatte.
Familien som eide og drev den bodde selv
i et lite rom på fabrikken og deltok også i
arbeidet. Foto: Pål Karlsen
07. Ludvig jobbet hardt for å holde motet
oppe i de 8 timene han jobbet på tekstilfabrikken i Phnom Penh. Foto: Stig Indrebø
08. Da ungdommene var i fabrikken
sydde treningsdresser for et italiensk
klesmerke. Foto: Stig Indrebø
09. Lunchen besto av ris, grillet småfisk
og mange ukjente smaker. I serien på
Aftenposten.no kan du se hvordan
ungdommene reagerte på det. Foto: Pål
Karlsen, produsent

10. H&M er en av flere kjente kleskjeder
som produserer klær i Kambodsja. Denne
toppen var til salgs på et bruktmarked.
Foto: Pål Karlsen, produsent

12.

11. Jeg må jobbe i ett år for å få råd til
en jakke på Mango, forteller tekstilarbeideren Sokthy til de norske ungdommene.
I en av seriens episoder besøker de en
av butikkene i den spanske kleskjeden Mango i et av Phnom Penhs mer
fasjonable strøk. Kambodsjanske syersker
har kjempet seg fram til en minstelønn
på 100 USD i måneden. Likevel er dette
bare 25 prosent av det organisasjonen
Asia Floor Wage beregner er en levelønn
i Kambodsja. Tekstilarbeiderne krever at
minstelønna skal øke til 160 USD. Sokty
forteller hun kjøper to til tre klesplagg i
året, aldri for mer enn 2 dollar.
Foto: Anne Kari Garberg

12. For mange kambodsjanske tekstilarbeidere er en arbeidsdag i fabrikken lang
og slitsom. Få fabrikker har tilstrekkelige
pauser som gir arbeiderne mulighet til
hvile. Overtid er svært vanlig, ofte jobber
arbeiderne opptil 14 timer dagen.
Foto: Stig Indrebø

13. Frida, Anniken og Ludvig fikk jobbe i
en liten familiedrevet fabrikk. Der var det
vifter i taket og en times lunchpause. Det
var lov å lytte til musikk og til å snakke
sammen. Likevel ble de tre ungdommene
slitne av det de syntes var et utrolig monotont arbeid. Ludvig sier i serien at han
lurer på hvordan forholdene er i de større
fabrikkene der man ikke får komme inn,
når de var så ille i den lille familiedrevne
fabrikken. Foto: Stig Indrebø

k
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14. De aller fleste arbeiderne i tekstilsektoren er jenter og kvinner, men det
jobber også mange unge gutter i sko- og
tekstilsektoren. Foto: Stig Indrebø
15. Ungdommene besøkte industriområdet Veng Sreng i utkanten av Phnom
Penh. Der ligger det hundrevis av tekstilfabrikker. Foto: Pål Karlsen, produsent
16. Tre trøtte, slitne og temmelig
frustrerte ungdommer i en pause mellom
arbeidsøktene ved fabrikken.
Foto: Pål Karlsen, produsent

17. Siden årsskiftet tekstilarbeiderne i
Kambodsja demonstrert for høyere lønninger. Demonstrasjonene har blitt møtt
med vold, arrestasjoner og sikkerhetspolitiets kuler. Foto Pål Karlsen
19.

20.

18. Dagen etter de jobbet i tekstilfabrikken fikk Frida, Anniken og Ludvig et
oppdrag. De skulle komme seg gjennom
dagen på lønna de hadde tjent. For
tekstilarbeiderne skal en dagslønn på
omtrent 3 USD dekke både daglige utgifter til mat, rent vann, husleie, transport ,
grunnleggende helsestell og mere til. De
tre norske ungdommene slapp unna de
fleste av disse utgiftene, men de skulle
lage et varmt måltid til produksjonsteamet på ti personer – og de skulle
skaffe seg ny tannbørste og tannpasta.
Foto Pål Karlsen

21.

22.
19. Middag i bakgården hos Sokthy.
Foto: Pål Karlsen

20. We need 160$ står det på klistremerket til denne tekstilarbeideren.
Fagforeninger og tekstilarbeidere over
hele Kambodsja har siden årsskiftet
demonstrert for en økning av minstelønna
fra 100 USD i måneden til 160 USD.
Foto: Anne Kari Garberg

21. Det ble mange møter med triste
skjebner og en hel del tårer i løpet av
oppholdet i Kambodsja. Men Frida og Anniken hadde også mange gode øyeblikk
sammen med Nimol og Sokthy, De to er
bestevenninner og jobber i den samme
tekstilfabrikk. Foto: Heather Stilwell
22. Ludvig lot seg inspirere av de kambodsjanske tekstilarbeidernes lønnskamp.
Før han reiste hjem til Norge tatoverte
han lønnskravet på ankelen. Foto: Pål
Karlsen, produsent

23. En av Sokthys yngste naboer tar en liten dupp i skyggen. Foto: Anne Kari Garberg

23.
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Det finnes ingen planet B
Vi kjemper for å ta vare på kloden vår

Send SMS med teksten FRAM til 2300
og bli medlem i Framtiden i våre hender.
Det koster kr. 400,- ut 2014.
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Himmelsk
grønn grillmat
Bort med usunne, klimaskadelige pølser og koteletter. Velg heller grillede
grønnsaker, de får en fantastisk fyldig og god smak. Ved grilling framheves
både grønnsakenes farge, smak og saftighet. Du vil garantert bli positivt
overrasket og sommerens grillsjef.

Lag gjerne grillspyd, eller grill
grønnsakene i skiver eller hele.
Stek velsmakende tandoori
vegetarburgere, squashburgere
eller valnøttburgere og server
dem med rykende varme, velduftende pitabrød eller chapati
– stekt på grillen. Eller om du
vil: en rykende fersk pizza med
sprø bunn og favorittgrønnsakene oppå. Bare fantasien setter
grenser.
I en travel hverdag kan du
også gjerne kjøpe ferdige veggisburgere og veggispølser. De
fleste store kjedene har det, og
for barna er det en hit. Men ikke
undervurder våre håpefulle. Hvis
det er vanskelig å få barna til å
spise kokte grønnsaker, vil du
raskt oppdage at de jubler, når
de blir servert grillede lekkerbisker. Tofu - som fås kjøpt i helsekost- og asiatiske butikker er også
veldig godt å grille og inneholder
mer proteiner enn kjøtt. Marinér
gjerne med en krydret hvitløksolje eller soyasaus.
Du kan legge de fleste grønnsakene rett på grillen.
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Her er våre tips:
Paprika
Velg gjerne paprika i forskjellige
farger, men den røde er ofte favoritten. Den får en fantastisk søt
og fyldig smak, når den grilles.
Pensle med litt olje og legg dem
på grillen som de er - på direkte
varme. Det gjør ikke noe om
skinnet blir svidd, det trekkes
lett av, når de er møre. Serverer
dem med en blanding av balsamicoeddik, mild olivenolje og
en klype sukker. Lag mange, for
dette er garantert en favoritt.

Asparges
Stikk to spyd igjennom dem på
tvers, så du ikke risikerer at de
faller nedi glørne. Pensle med litt
olje. Serveres enkelt med bernaiseeller hollandaisesaus. Dette smaker av fransk delikatesse.

Purre
Del dem i store biter på 5 - 6 cm,
og legg dem rett på grillen uten
å skrelle. Etter 20 minutter er de
ferdige, og du kan fjerne det ytterste, brente laget. Husk å snu dem
et par ganger under steking. Serveres med smør eller kryddersmør.

Squash og auberginer

Poteter

Skjær dem i skiver og dryss på
litt salt en halv time før grilling
og tørk av. (Dette kan droppes)
Skivene pensles så med olje og
grilles raskt på hver side. Gratineres med ost, og spises med
rød pesto til eller din egen favorittdressing. Legg gjerne på litt
fyll av hakket løk, tomater og
bladpersille eller frisk koriander eller det du har. Det kan være
lurt å steke fyllet på forhånd i en
panne.

Små poteter kan legges rett på
grillen - bare penslet med litt
olje. Bruker du store poteter, må
de nok pakkes inn i aluminiumsfolie og trenger vanligvis god tid
(en time), så start med dem. Serveres med salt, kryddersmør og
rømme med hakket rå løk.

våren duger de du får i butikkene
helt fint. Grilltid ca. 20 minutter.
Ikke ha for sterk varme, og husk å
vende dem ofte. Pensle dem med
olje først. Serveres med salt og
vanlig smør eller kryddersmør.

Løk
Er et must på grillen. Den fyldige,
søte smaken, som fremheves ved
grilling, er alles favoritt. Små løk
kan legges rett på grillen, du kan
bare pensle dem med litt olje.
Store løk må nok pakkes inn,
enten hele eller delt i to, og grilles
i en time. Ha gjerne litt smør inni.
Serveres med smør og eventuelt
litt salt eller kryddersmør.

Fennikel
Den gode lakrissmaken og sprøheten beholdes ved grilling på
direkte varme. Del fennikelen
i 3-4 skiver og pensle med olje.
Steketid ca. 5 minutter på hver
side. Prøv med bernaisesaus til.

Mais

Grillet blomkål

Kortreist er best, så ta gjerne med
familien på selvplukk av mais og
grill den på stedet. Men nå om

Dette høres kanskje rart ut - men
må prøves. Skjær tynne skiver på
tvers av et helt blomkålhode og

Rødbetskiver
Skjær en cm tykke skiver og grill
dem møre. Ca. 5 min. på hver
siden. Fetaost smaker godt til.
Bland i noen salatstrimler og
dryss over pinjekjerner og hakket
løk. Herlig!

Tomater
Små tomater legges rett på grillen, men tre dem på et spyd, så
de ikke faller nedi glørne. Store
tomater kan deles i to og fylles
med rød eller grønn pesto, eller
en blanding av knust eller hakket avocado og rå løk. Ikke ha
for sterk varme. Tilsett pepper
og litt salt eller ditt favorittkrydder.

Sopp
Sjampinjong kan tres på grillspyd, men siden de kan bli litt
tørre, er det lurt å tre alle soppene på samme spyd, og heller
dele på godbitene etterpå. Pensle

dem før steking. Rød eller grønn
pesto smaker veldig godt til.

Avokado
Denne frukten kan faktisk grilles. Del den i to, ta av skallet og
fjern steinen. Pensle med litt olje
så den ikke setter seg fast før
den legges på grillen. Serveres
med rød pesto eller balsamico.
Avocadoen smaker også herlig
sammen med grillede tomater.
Dryss gjerne over litt rå løk, salt
og pepper eller annet krydder.

“

Hvis det er vanskelig å få barna til å
spise kokte grønnsaker, vil du raskt
oppdage at de jubler når de blir servert
grillede lekkerbisker.

Kastanjer
Disse er lite brukt i Norge, men
nytes i Sør-Europa. Du får dem
i grønnsaksbutikkene om høsten. Hestekastanjene, som vokser
her i landet, er ikke gode å spise.
Den herlige, søte nøttesmaken
kommer spesielt godt fram ved
grilling. Nøttene legges rett på
grillen. De kan godt være litt
brent utenpå, men husk å snu
dem. De knekkes lett med fingrene, når de er ferdige. Serverer
med smør og salt.

foto: flickr

ha dem i kokende vann i 20 sekunder. Tørk godt av, pensle med en
god olje og legg dem på varm grill.
Ett minutt på hver side er nok.

foto: astrid bjerke
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Grønne myter

10 myter
om grønt forbruk

“

Også såkalte grønne forbrukere har et
økologisk fotavtrykk som overstiger
det bærekraftige.
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Grønne myter

Til tross for drøyt tjue års politiske forsøk på å skape et bærekraftig forbruk, fortsetter
det materielle forbruket og miljøskadene å øke i Norden og Europa. Det viser en
omfattende studie i regi av Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for bærekraftig
forbruk og produksjon.
Rapportbearbeiding av TROND WORMSTRAND

D

et er urealistisk å vente at
det bærekraftige samfunnet skal komme i
stand utfra nåværende politiske
strategier. De forandringer som
skal til er betydelige, men forskning viser at politikerne har
en overflod av muligheter til å
skape positive forandringer.
Misforståelser eller myter

Rapporten prøver ved hjelp av
internasjonal forskning å gjendrive feilaktige antakelser, forenklinger eller halvsannheter
om våre vaner og handlinger
som forbrukere. Målet er å lette
utviklingen av en effektiv politikk for et bærekraftig forbruk.
Myte 1:
Grønt forbruk er løsningen.

Den kanskje sterkeste overbevisning som gjennomsyrer hele
samfunnet er at en bærekraftig
livsstil bare kan oppnås gjennom tekniske løsninger. Mye
er da også oppnådd. Ressurseffektiviteten er økt år for år, men
problemet er at den teknologiske
gevinsten overstiges av økende
forbruk. Eksempel: bilmotoren
her blitt mer effektiv, men flere
biler, større biler og mer kjøring
opphever utslippsgevinsten.
Også såkalte grønne forbrukere har et økologisk fotavtrykk som overstiger det
bærekraftige. Derfor bare
bremser et grønt forbruk den
nedadgående spiralen.
Å forbruke grønt kan ikke
bli den eneste strategien for
tilstrekkelig å redusere ressursbruken og miljøskadene som
forbruket vårt medfører, men
den bør likevel forsterkes med

politiske midler som grønne
skatter og avgifter. Det er derfor trist at det er blitt mindre av
disse skattene i Norden, særlig i
Norge, og at miljøskadelig subsidiering fortsatt er vanlig.

Danmark sykler 63 prosent av
Folketingets representanter til
jobben.

Myte 2:

Er det riktig at små miljøtiltak
foretatt av mange personer vil
føre til store miljøforbedringer? Blir mange bekker små, til
sammen en stor Å? Det finnes
belegg for at vi rygger tilbake
når informasjonen utformes i
et «om alle»-språk. Mennesker
vet og kan observere i egne liv at
ikke «alle» gjør sin del, så et sånt
språkbruk kan virke demotiverende. Å fremme forandringer
av den enkeltes handlinger uten
samtidig å forsøke å skape nye
sosiale normer og verdier kommer ikke til å ha innflytelse på
menneskers allmenne livsstil og
vurderinger. Oppmuntrende er
det også at mange studier viser
at våre grunnleggende behov
for sosial kontakt, forståelse og
aksept fra andre, delaktighet og
identitet ikke er direkte koplet
til miljøskadelig aktivitet. Sum:
Alle skal bidra til et bærekraftig
samfunn, men store (politiske)
forandringer trengs for å omstille
samfunnet til holdbarhet.

Forbrukerne bør lede overgangen til en bærekraftig
utvikling.

Tanken er at forbrukerne med
sine valg kan påvirke markedet
og hva som blir produsert. Men
her finns opplagt en grense, og
konsekvensen er mindre vekt på
å utvikle mer effektive verktøy
for administrativ og økonomisk
styring. Regjeringer har en tendens til å velge myke verktøy
som informasjonskampanjer
som flytter ansvaret for å gjøre
markedet grønnere over til forbrukeren. Myten befrir også
næringslivet for ansvar. Overtro
på den enkeltes makt kan lede
til svake resultater fordi vi er
sterkt påvirket av den sammenhengen vi befinner oss i som
sosiale normer og den infrastruktur vi lever og arbeider i.
Bedrifter, mediene, det sivile
samfunnet og offentlige beslutningstakere har alle en ekstremt
viktig rolle for å fremme et
bærekraftig forbruksmønster
– og nivå. Regjeringen må etablere regler og infrastrukturer
som fremmer og letter en bærekraftig livsstil og selv gå foran
med et godt eksempel med alt
fra eget forbruk (offentlige innkjøp av varer og tjenester) til at
statens representanter viser
fram en grønn livsstil. Det siste
både for å vise at det er mulig,
men også vanlig og normalt. I

Myte 3:
Om alle gjør litt, vil vi
oppnå mye.

Myte 4.
Små og enkle miljøtiltak vil
lede til større forandringer

Er det slik at miljøvennlig adferd
baller på seg, slik at sortering av
papir- og matavfall på kjøkkenet bringer individet videre til
andre miljøvennlige handlinger? En «spill-over»-effekt? Er
det en start som blir fulgt opp
om vi lokkes til handlinger som

koster oss lite, til handlinger
som er mer krevende? Svar: En
spredning er bare trolig mellom
tiltak som ligner hverandre. Og
det er en fare for at mennesker
får et forvrengt bilde av at trivielle og enkle handlinger («Ti
enkle tips for å redde planeten»)
er tilstrekkelig for å bekjempe
alvorlige miljøproblemer. Det
kan også avlede oppmerksomheten fra mer betydningsfulle
forandringer som er vanskelige,
store og kontroversielle. Det kan
undergrave budskapet om alvoret i miljø- og klimakrisen.
Myte 5:
Mer informasjon leder til
en bærekraftig atferd

Dette er bare delvis sant. Poltikk
basert på denne myten forsterkes av at informasjonskampanjer er relativt billige, enkle og
ukontroversielle. Myten slutter
seg til tanken om at bærekraftig
forbruk lettere håndteres gjennom enkeltmenneskers ulike
valg, snarere enn gjennom
institusjonelle endringer og
infrastrukturendringer samt
lederskap fra regjeringer og
bedrifter. Miljøinformasjonen
konkurrerer med mange andre
informasjonskilder og våre valg
er ikke bare rasjonelle basert på
kunnskap, men også på følelser
og vaner.
Myte 6:
Å appellere til folks egeninteresse er veien til en
bærekraftig atferd.

Metoden kan være effektiv for
enkelte typer handlinger på
kort sikt, og for handlinger
som er lette å koble til høyere
FOLKEVETT nr. 2 • 2014
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personlig nytte. Problemet oppstår for de mer utfordrende og
upopulære handlingsforandringer, som å minske forbruket
av kjøtt, meieriprodukter og flyreiser. En konsekvens av å stole
på egeninteresseargumenter er
at de forsterker materialistiske
verdier og oppførsel. Å appellere
til egeninteressen for å fremme
miljøvennlig adferd kan slå tilbake når oppgaven er å fremme
en politikk uten personlige fordeler, eller som koster penger.
Det er derfor viktig å appellere
til mer enn den økonomiske
egeninteressen, også til helse,
holdbarhet og miljø.
Myte 7:
Et bærekraftig samfunn
innebærer at vi må «leve i
grotter».

Myten har sin bakgrunn i at et
høyere nivå av materielt forbruk
og rikdom leder til høyere lykke
og tilfredshet. Bærekraftighet innebærer ikke å måtte bo
i grotter. Om vi derimot ikke
klarer å legge om til et miljøvennlig forbruk, kommer flere
og flere mennesker i verden til å
dømmes til å leve med en kraftig redusert levestandard. Sånn
sett er det utopisk å tro at vi kan
fortsette som vi alltid har gjort.
Studier viser at økende inntekt, forbruk og stress, tenderer
å opprettholde misnøye snarere
enn å skape tilfredshet. Dette
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støttes av verdiundersøkelser
i EU27-landene som viser at
de viktigste begrepene knyttet
til lykke er helse (73 prosent),
kjærlighet (44), arbeide (37),
fred (35) og penger (32).
Å ha det godt er ikke direkte
avhengig av et høyt forbruk av
ressurser. Vi i Vesten forbruker
ti ganger mer enn det de fleste
mennesker i verden gjør. Det er
et behov for å utforme og kommunisere positive visjoner og
scenarier for bærekraftige livsstiler, som viser miljøfordelene
og muligheten for høy levestandard i hele verden. Eksempler på
bærekraftig livsstil er mange. Vi
behøver en planlagt overgang til
slike livsstiler for å unngå lavere
levestandard i fremtiden.
Myte 8.
Mennesker blir lykkeligere
om de tjener mer penger og
øker sitt materielle forbruk.

Mange forskere peker på at
koblingen mellom materiell
velstand og subjektivt velbefinnende er mer kompleks og intrikat enn det man vanligvis tror.
Det absolutte inntektsnivået er
mindre viktig for menneskers
velbefinnende enn den relative
inntekten. Studier viser at en
økning av den individuelle inntekten er direkte korrelert med
livstilfredsstillelse, men bare
til et visst punkt. I Tyskland og
USA er velbefinnende og livs-

lengde omtrent på samme nivå,
men Tysklands økologiske fotavtrykk per person er omtrent
halvparten av USAs. Russland
og Japan har omtrent likt økologisk fotavtrykk per person,
men gjennomsnittlig levelengde
i Japan er 17 år lengre og livstilfredstillelsen er omkring 50
prosent høyere enn i Russland.
Det bekrefter at over et visst
inntektsnivå øker ikke livstilfredsstillelsen vesentlig selv
med mye høyere BNP-nivå. Så
for fattigere land kan økende
inntekt og forbruk resultere i
større tilfredshet, men for rikere
land er det de andre, ikke-materiell aspektene av livet som gir
økt lykke og velbefinnende.
Hovedbudskap: I de nordiske
land har ytterligere BNP-økning
bare en marginal forbindelse
med bedret velbefinnende. Derfor behøver vi nye indikatorer for
å måle samfunnsutviklingen.
Myte 9:
Privat eie av produkter er
det ønskelige, å sambruke
er det ikke.

Vårt samfunn bygger på institusjonen «å eie», og antall produkter per husstand øker stadig.
Konsekvensen er at den tiden vi
bruker mange kapitalvarer minsker, for eksempel anvendes en
gjennomsnittlig europeisk bil
29 minutter per dag, den står
altså stille i 23,5 timer i døgnet.

Tilgang til produkter og tjenester kan vi få gjennom sameie, leie,
lease og sambruke. Eksemplene
er mange: samkjøring i bil, bildeling, leketøysbibliotek, sameie av
verktøy og hageredskap og leie av
sportsutstyr. Å bytte, låne, gi bort
og kjøp/salg av produkter og tjenester er i vekst på nettet.Norden
byr på en grobunn for ulike typer
av kollektive tjenester og felles
infrastruktur som kan benyttes
av innbyggerne. Den bygger på
ideen om den nordiske velferdsstaten. Politikerne kan bidra med en
økologisk skattereform for å flytte
skatte- og avgifter fra arbeide til
bruk av materielle ressurser med
formål å minske ressursforbruket og oppmuntre til gjenbruk og
gjenvinning. Sameieøkonomi og
alle sorter av samforbruk opplever en renessanse. Politikerne kan
bidra gjennom å minske hindrene
for sameie og en samarbeidene
økonomi, samt å støtte nødvendig
forskning.
Myte 10:
En forbrukspolitikk er for
kontroversiell til å godtas av
befolkningen.

Forbruk oppfattes som en del
av den private sfære, som politikerne ikke bør gripe inn i. Flere
deler av klima-, ressurs- og miljøpolitikken har bare gjort små
framsteg, delvis på grunn av at
politikerne unnlater å ta fatt på
forbruksrelaterte spørsmål.
Men anstrengelser for å forandre allmenhetens oppfatninger
og vurderinger og normer er ikke
noe nytt for beslutningstakere
(vellykkete tiltak er gjennomført på områder som røyking,
rattfyll, bilbeltebruk og gjenvinning). Det er mulig å gjøre det
lettere for forbrukerne å handle
riktig uten å fremstå formynderaktig. Vi vet at vi mennesker
venner oss til ting veldig fort,
etter et par år». Eks. trängselskatten i Stockholm.
Les hele rapporten her:
www.norden.org/no/publikationer/
publikasjoner/2013-552

Trender
Sol, raus stemning og
rundt 1000 besøkende på
Oslos rauseste marked ved
Akerselva.

Et raust marked
Se for deg et marked der ALT er gratis og ALLE er velkomne.
Tekst og foto HELENA SVELE

D

u vandrer fra bod til
bod, bytter sommerkjolen du ikke lenger
passet inn i med en pent brukt
vinyl. Hører live musikk mens
du nyter kaffe og nystekt vaffel.
Du går videre, får en klem, et
kompliment og en rose på veien,
mottar tips om hvordan du kan
så tomater, lærer noen grep på
gitaren, skriver postkort til en
gammel flamme og avslutter
dagen med å unne deg selv litt
skuldermassasje. Og du har ikke
betalt en krone. For godt til å
være sant, sier du?
Du har nettopp fått beskrevet Oslos Rauseste Marked,
som gikk av stabelen ved Akerselva i Oslo for første gang i år
med rundt 1000 besøkende i
alle aldre. Provisoriske boder i
regnbuens farger og solskinn for
anledningen. Et bevis på at alt
som er gøy ikke trenger å koste
penger. Oppfordringen til Oslos
borgere var simpelthen å legge
lommeboka hjemme og komme
ut som et rikere menneske.
- Jeg ønsket et fokus på å
skape noe uten å forbruke, forteller prosjektleder og kaospilot Ida Notvik. Hun har stått

bak planleggingen av markedet
sammen med et nettverk av unge
kvinner mellom 20-40 år i Oslo.
Nettverket har oppstått som et
resultat av initiativet PANK!
Gjennom en rekke festmøter har
Oslos Rauseste Marked gradvis
blitt til - kun ved hjelp av frivillig innsats. Pank betyr blakk på
svensk, og passet dermed med
ideen om et marked uten penger
i omløp.
- Vi trenger ikke et marked
hvor alt er gratis, men vi trenger
arenaer hvor folk kan bidra, være
rause, bytte ting, by på seg selv
og lære bort sin kompetanse.
Det at det ikke er penger med i
bildet er et resultat av nettopp
dette, poengterer Ida. Hun har
allerede fått mange tilbakemeldinger om at folk ønsker seg flere
rause markeder, og hun er ikke i
tvil om at en kan få til slike markeder andre plasser. Her gjelder
det å skape nettverk, få med seg
folk som vil bidra, starte opp en
prosjektgruppe, og deretter er
det bare å sette i gang. En kan få
til så mye mer sammen enn alene
er Ida overbevist om.
Er det noe vi trenger i et
samfunn av materiell overflod

så er det kanskje nettopp det å
omfordele det vi allerede har av
både materielle og ikke-materielle goder. Nye trender slik som
”shoppe-stopp”, byttemarkeder
og tjenestebytte på nett tyder
på at folk er lei av kjøpejaget, og
søker etter et samfunn der det å
dele, gi og være raus står i sentrum.
Det var ideen om å skape noe
helt uten penger, som gjorde at
Miriam Andrea Jøms fikk lyst til
å bidra på markedet. Hun stilte
med en egen postkort-bod med
oppfordring om å sende flere
postkort. I vår digitale tidsal-

der er det ekstra hyggelig med
en personlig hilsen i postkassa i
blant, tror Miriam. Det er dessuten en kul måte å sette fokus på
miljø gjennom gjenbruk, kompetanseformidling og giverglede. Hun er heller ikke i tvil
om at det er behov for initiativ
som Oslos Rauseste Marked. Jeg tror det skaper folk. Vi blir
folk igjen. Vi tør å ta i mot noe
fra en fremmed, som brått ikke
er så fremmed lenger.

Maria Sørlie Berntsen deler ut gratis
roser til besøkende.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Et uventet sted i Oslo

“

«Jeg blir forbanna på deg.
Rasende sint. Slutt med det
der!», roper en kvinne i det hun
passerer meg på stien. Jeg står
med fuglekikkert for øynene.
Hvor er jeg? Jeg besøker et av
Oslos stille områder. Det kanskje
mest overraskende stedet i Oslo
by. Et sted man ikke venter seg.
En slags urban urskog. En elv
slynger seg leirgrå. Veltete, mosegrønn trestammer ligger i virvar.
I en skråning ser jeg trær beveren

Stillhet og lyd er ikke motpoler.
Stillhet blottstiller svake lyder og
forstørrer dem.
har felt over blomstrende hvitveis
og vårkål. Du tror kanskje jeg er i
Oslomarka?
Oslo har innlemmet fjorten
stille områder i sin handlingsplan
mot støy. Tanken er at alle innbyggerne skal ha et slikt område
i nærheten av egen bolig: «Et stille
område tilbyr verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og/
eller kulturaktiviteter i omgivelser skjermet eller i god avstand fra
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dominerende støykilder», skriver
kommunen.
Med start fra Grorud jernbanestasjon har jeg tatt en kveldstur i
et disse områdene, nemlig den
gamle industrielven Alna. Den
renner gjennom Groruddalen
nordøst i byen.
Ståket i byen stjeler lyder fra
meg. Derfor oppsøker jeg nesten
daglig natur, oftest barskogen nær
der jeg bor. Den gir meg mange
lyder tilbake. Små lyder som
oppøver min evne til å lytte. Hørselen blir bedre. Nervene mer oppmerksomme. Mangfoldet større.
Stillhet og lyd er ikke motpoler.
Stillhet blottstiller svake lyder og
forstørrer dem.
Den tsjekkiske forfatteren Jaroslav Seifert mente at stillhet er mer
opphissende enn musikk. «Om
kvelden hører jeg ofte til og med
fuglehjertene banke i trekronene»,
skrev han. Her langs Alna er det
tett med fuglehjerter i trærne og
på elvebredden, men Seifert ville
nok ikke hørt dem. Akkurat nå
ville han hørt et tog på høyre side,
sus fra biler, busser og vogntog på
venstre side, og over seg et fly med
rød nese pekende mot Gardermoen. Dette stille området har et

gjennomsnittlig støynivå et sted
mellom vanlig samtale og fortrolig samtale (55 desibel).
Alnavassdraget er Groruddalens ene grønne korridor, en noe
oppstykket korridor, for innimellom forsvinner elven i rør under
asfalt, betong og stålskinner
(Alnabru godsterminal). Dalen
har mange grå korridorer: Motorveien E6 og riksveiene Østre
Aker vei og Trondheimsveien. I
tillegg toglinjer, to t-banelinjer og
kraftgater. Dessuten en flykorridor inn til Oslo Lufthavn. Dalen
er kanskje det mest nedbygde og
trafikkerte området i Norge, og
også et av de tettest befolkete. Den
rommer 130 tusen mennesker fra
170 ulike land, mer enn hver femte
Oslo-innbygger.
Vi mennesker skal visstnok
kunne høre en musunge tisse. Det
lar seg ikke gjøre i en larmende by,
men her på bunnen av Groruddalen kan jeg høre jeg en sakterennende elv, sus i nygrønne løvtrær
– og rødstrupens sang. Når ørene
mine fanger akkurat den sangen,
ligger bakgrunnsstøyen i en by på
et akseptabelt nivå, synes jeg. Den
er min test. Langs elven hører jeg
mange rødstruper, de sitter tett.

Sangen har en vemodig stemning
i seg: «Den er saa fint afstemt efter
naturens farvetone, saa smukt
afdæmpet efter aftenbelysningen, at den maa finde gjenklang
hos alle dem, som har sands for
den rene naturnytelse», står det i
min gamle fuglebok. Rødstrupesangen er også svært variert. Hvert
individ har flere hundre motiver
på repertoaret.
Alna er Oslos lengste elv, femten kilometer. Dens grønne korridor har biologer registrert ti
pattedyrarter, 57 fuglearter, to
amfibiearter, 370 plantearter og
400 sopparter. Mangfoldet lig-

ger skjult for de mange millioner
menneskene som årlig toger og
biler gjennom Groruddalen, eller
flyr over den. Skjult kanskje også
for de aller fleste som bor i dalen.
På de drøyt tre kilometerne jeg
går og stanser, går og stanser, nedover fra Grorud jernbanestasjon,
treffer jeg bare den sinte kvinnen,
én jogger og én syklist.
Kvinnen har gått fra meg, men
raser fortsatt. «Jeg blir forbanna
på deg når du trekker sånn»,
hører jeg hun rope til en av sine
hunder. Det var meg den trakk
mot, barskt og bjeffende.
Tilbake til musungens urine-

ring: Under ideelle forhold skal
våre ører kunne høre en musunge
tisse på et trekkpapir på én meters
avstand (null desibel). Men bakgrunnsstøyen rundt oss blir aldri
lavere enn 15–20 desibel, så i praksis vil vi mennesker ikke oppfange
tisselyden. Kanskje med unntak
av Jaroslav Seifert? «En gang på
kirkegården hørte jeg fra gravens
dyp en kiste knake», skriver han.
Den lyden ville han nok gå glipp
av der hvor min kveldstur slutter,
ved Alfaset gravlund. Den er en
grønn øy i et grått trafikkhav.

Alnavassdraget er et flott stykke
Oslo-natur som mange kanskje ikke
har oppdaget enda.
(foto:Trond Wormstrand)
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Sykkelferie

Opplev Norge
på sykkel
I det vi ruller over åskammen kan vi se landeveien strekke seg ut flere kilometer
foran oss. Den går til dels helt nede i fjæra, mellom store blomsterenger, dyrket
mark og små grønne koller. Lengre bak ser vi spisse fjell reise seg over skinnende
hvite sandstrender.
Tekst og foto: ØY VIND WOLD

V

i er på sykkelferie i Vesterålen, og på to hjul
har vi det aller beste
utgangspunktet for å utforske
dette spennende øyriket.
Er du jakt etter den store frihetsfølelsen i ferien, er det lite
som slår det å bruke sykkelen.
Med utgangspunkt i en hytte,
feriehus eller hotell er sykling
kanskje den beste måten å gjøre
seg bedre kjent. Det finnes et
stort antall fredelige småveier
som egner seg for sykling, både
langs kysten, ute på øyene våre,
sideveier gjennom dalene eller
oppe på åpne seterveier. For
familier er det ekstra trygt å
utforske veier om de er stengt for
biltrafikk, som for eksempel inn
til en rekke av våre betjente og
ubetjente turisthytter på fjellet.
Her er noen ideer til turer med
utgangspunkt i de attraktive
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sykkeldestinasjonene Sjusjøen,
Vesterålen og Vestfoldkysten.
Dette er områder med mye å se
på, mye å gjøre, og ikke minst er
det trygt og lett å ferdes på sykkel. Det gjelder også for de uten
noe særlig treningsgrunnlag.
Sjusjøen

Langrennseldoradoet Sjusjøen
ovenfor Lillehammer, er kanskje landets mest familievennlige fjellsykkeldestinasjon. Her
er muligheten for å gjøre en
rekke ganske lettsyklede rundturer på småkuperte og trivelige
fjellveier, blant setre, fjellvann
og hyttegrender. Attraksjonene er blant annet åpent terreng med lange siktlinjer, dyr
på beite, flere serveringssteder
på fjellet og muligheten for å
kombinere syklingen med korte
fotturer opp på en rekke lokale

små fjelltopper. Lunkefjell,
Reinsfjell og Nevelfjell er blant
de mest aktuelle. Vei- og stinettet rundt Sjusjøen og Øyerfjellet
er generelt godt skiltet og merket, det finnes også eget kart
med turforslag inntegnet.
Tilgjengeligheten er god med
en rekke bussavganger fra Lillehammer stasjon daglig, og det er
fasiliteter som kafe og stor matog sportsbutikk ved Sjusjøen. Ved
alpinanlegget på Natrudstilen er
det laget en helt ny terrengsykkelpark med blant annet en kilometer lang nybegynnerløype.
Ønsker du langturer over
flere dager fra Sjusjøen, er det
supre muligheter for å bruke
ubetjente turistforeningshytter
langs løypa, enten du skal nordover mot Goppollen og Ringebu,
eller sørover via Åstdalen mot
Brumunddal, Hamar eller Løten.

Aktuelle dagsturforslag:
Sjusjøen rundt

• Vanskelighetsgrad: svært lett
• Distanse: 8 km
• Underlag: grus, bordgang,
asfalt
En kort og morsom introduksjonstur til naturen rundt Sjusjøen. Mesteparten av turen
følger turvei og strekk med
bordgang/klopping og er helt
bilfri. Nesten som å sykle på
et stuegulv! Lett å kombinere
med denne runden ned en kort
avstikker til fots til Sollifjelltoppen (969 moh).
Rundtur via Nordseter
Mellsjøen, Elgåsen og
Kroksjøen

•
Vanskelighetsgrad: lett
middels
• Distanse: 22 km
• Underlag: asfalt og grus

til

Sykkelferie

01.

02.

03.
01. Et hyggelig avbrekk på sykkelturen
gjennom Vesterålen.
02. Sykkelruten gjennom Vestfold gir
mulighet til å svinge innom en av de
mange flotte sommerbyene i fylket, som
her fra brygga i Tønsberg.
03. Sykler du gjennom Vestfold er det
sjeldent langt fra strender og bademuligheter.

04.
08.

04. Nasjonal sykkelrute 1 gjennom
Vestfold byr på mange flotte sommeropplevelser.

k
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Sykkelferie

06.

07.

05.

En mye brukt tur og trenings-runde
som kan gjennomføres med sykkelvante barn fra 8-9 års alder.
Turen oppleves minst krevende
om man tar den i retning med
klokka, og begynner da nordvest-over mot hyttegrenda Nordseter. Herfra stiger man drøye
hundre og femti høydemeter på
vei nordover, før man kommer
opp i lettere terreng mot Nevelvann og Mellsjøen. Ved Elgåsen
kommer man inne på Birkebeinerritt-traseen og fra Storåsen
følger en lang nedkjøring tilbake
til utgangspunktet Sjusjøen.
Kafetur til Hornsjø

• Vanskelighetsgrad: middels
krevende
• Distanse: 43 km t/r
• Underlag: litt asfalt, mest grus
Et serveringssted er alltid et bra
turmål og en god motivasjon.
Legger du kursen nordover fra
Sjusjøen via Storåsen, Mellsjøen
og Reinsvannet kommer du
etter hvert til det digre Hornsjø
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hotell innpå Øyerfjell. Dette var
på 70-tallet et av landets største hoteller, og et av relativt få
høyfjellshoteller som fortsatt
er i drift. Her er det kafe med
servering alle ukedager. Flere
fine utsiktspunkter underveis,
og generelt lite biltrafikk. Turen
er jevnt småkupert og egner seg
best for barn fra ti år og oppover.
Ønsker du eventuelt å forlenge
turen, får du en ekstra mil ved
å runde Reinsfjell via Malmtjørnet, Hita seter og Moksjøen, fortsatt på fine grusveier.
Vestfoldkysten: HortenTønsberg-SandefjordLarvik

Nasjonal sykkelrute nummer 1,
også kalt Kystruta, går fra Halden til Bergen. Den mest lettsyklede strekningen går langs
kysten av Vestfold. Mellom Horten og Larvik er det mulig å sykle
lange strekk på attraktive småveier med lite eller ingen biltrafikk. Underveis passerer man rett

05. Bademuligheter nord for polarsirkelen. Kanskje for tøffinger?
06.Vesterålen nord for Lofoten egner
seg godt for sykkelturer og feriesykling.
07. Sjusjøen er kanskje landets mest
familievennlige sykkeldestinasjon.
08. Norge oppleves kanskje aller best
fra sykkelsetet, her fra en av rutene ved
Sjusjøen.
09. Norske regler for teltbruk gjør det
mulig å slå opp teltet i utmark i inntil to
døgn. Mange kan sikkert tenke seg å
våkne til en slik utsikt.

forbi en rekke fornminner, ikke
minst fra vikingtiden, og diverse
flotte rasteplasser og strender.
De fineste strendene er mellom
Åsgårdstrand og Tønsberg.
Avstanden mellom overnattingsstedene enten i byer eller
campingplasser ved sjøen er så
liten at en kan improvisere litt
underveis. Ønsker man å gjøre
sykkeldistansene litt lenger er
avstikkermulighetene mange,
for eksempel til Verdens ende på
sørenden av Tjøme, halvøyene
Østerøya og Vesterøya sør for
Sandefjord, eller Ula og Eftang
på halvøya sørøst for Larvik.
En alternativ og morsom
variant av Kystruta sør for Tønsberg går med ferge fra Tenvik På
Nøtterøy til Engø på fastlandet,
via Veierland. Den lille øya Veierland er om sommeren en skikkelig bilfri idyll som aller best
sees fra et sykkelsete. Øya har
en koselig kafe og både nord og
sør på øya er det friområder med
bademuligheter.

Fakta
Sykkelen
Tursykling på dette nivået krever
ikke spesielt eller dyrt utstyr. Til
de foreslåtte turene kan du godt
bruke en vanlig terrengsykkel,
men enda bedre vil det fungere
med en hybridsykkel, gjerne uten
støtdemper. Hybridhjulene har
litt større diameter og dessuten
smalere dekk med lite knaster, og
triller derfor veldig bra. Sørg for
at sittestillingen er litt oppreist
og behagelig, det avlaster både
hender, skuldre og nakke. Du
får kjøpt både styrer og styreforspring som kan bidra til en slik
sittestilling.

09.

Utstyr/oppakning
Det er ikke behagelig å ha
ryggsekk på sykkeltur. Det finnes
veldig praktiske styrevesker der
du raskt får tilgang på litt mat,
kamera, en vindjakke, etc, man
får også kartmapper til å ha oppå
topplokket på styreveska. Gir
ikke det nok plass, sats på bagasjebrett med solide og vanntette
sykkelvesker.

08.

Vesterålen

Rett nord for Lofoten ligger et
litt mindre kjent øyrike, som
egner seg veldig bra for tursykling. Her finnes fem større øyer
som er knyttet sammen med
bruer eller ferger, i tillegg til flere
mindre som også kan nås med
lokalbåt. Veinettet her oppe går
i hovedsak helt ute langs kysten
og byr på sterke naturinntrykk.
Dramatiske fjell og bratte stup
avløses av harmoniske kulturlandskap, frodig beitemark og
strandperler omkranset av fargesprakende blomster. Bading
er nok bare for de tøffeste, men
sjøfisket er for alle. Fiskestang
bør være med! Med unntak av
veiene E10 og Fv.82 er biltrafikken gjennomgående ganske
beskjeden og lite skummel for
syklister. Naturlige utgangspunkter for turer er byene Stokmarknes (med hurtigruteanløp
og flyplass) eller Sortland (hurtigruteanløp).
Ønsker du havutsikt bør du

absolutt legge turen vestover. På
vestsiden av Hadseløya snor en
av landets triveligste bygdeveier
seg mellom Melbu og Stokmarknes. En stopp ved den knøttlille
hytta Uvershula (skiltet) anbefales. Den er bygget av materialer
funnet i fjæra og har utsikt til
havet i storm og stille. Vestsiden
av Langøya fra Stokmarknes er
en omvei nordover, og delvis noe
kupert, men likevel langt hyggeligere enn den mer trafikkerte
Fv.82 mot Sortland.
Lenger ute i vest ligger Bø
kommune med mulighet for
både rundtur og flere herlige
avstikkere. Den gresskledte
kjerreveien fra Straumsjøen
til Vikan er ganske kort, mens
blindveien til Rise til Nykvåg og
Hovden er 17 kilometer og ender
i en stor sandstrand og et nesten
folketomt fiskevær.
Den mest spektakulære sykkelstrekningen er kanskje likevel
vestsiden av Andøya, få gjerne
med deg hele øya, inkludert

omveien fra Skjoldehamn helt
i sør. Da får du en strekning på
drøye seks mil, med stadig skiftene kystnatur, turen er nesten
uten motbakker og har nærkontakt med hav & himmel. Stor
mulighet for å se blant annet
havørn underveis.
Vær oppmerksom på at Vesterålen er ganske lite kommersialisert og til dels lite befolket.
Det kan være langt mellom
matbutikker, spisesteder og
overnatting, så en tur her opp i
midnattsolens rike bør planlegges litt på forhånd om du ikke
satser på teltlivet.

En egen sykkelbukse, gjerne
under en shorts, vil definitivt
øke komforten, og dermed
ofte dagsetappene. En sak som
mange ikke er klar over (eller
bare glemmer…), er at man blir
svært sulten av å sykle. Sørg for å
ha med både drikke og en dugelig matpakke eller lunsjrett! En
kort matstopp hver time sørger
for at blodsukkeret og kreftene
holder seg bedre. Dette er ekstra
viktig å passe på for barn, ellers
kan turopplevelsen på kort tid gå
fra positiv til veldig lite trivelig.

Sesong

Kart: Gode og aktuelle kart
er for eksempel Vestfold 1:75
000 (Cappelen forlag), sykkelkart Lillehammer 1:100 000
(Nordeca) og Turkart Vester-

Det finnes ingen eksakte datoer
for sykkelsesong i Norge, til det er
snøforhold og regionale variasjoner for store. For de omtalte stedene kan du gå ut fra at Vestfold
har greie sykkelforhold/temperaturer omtrent fra midten av mai
til midten av oktober, Vesterålen
og Sjusjøen fra omtrent midten av
juni til slutten av september.
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Nytt fra Framtiden
Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi.

Best på miljø
Meny er den dagligvarekjeden i Norge med best miljøprofil, viser en omfattende undersøkelse fra Framtiden i
våre hender.
Framtiden i våre hender har undersøkt miljøprofilen til åtte av Norges
største dagligvarekjeder. Vi har vurdert kjedene på kriterier knyttet til
energibruk, transport, utvalg av økologisk mat, utvalg av vegetarmat,
utvalg av svanemerkede varer, miljøpolicy og hvor mye avfall de kaster.
Billigkjeden Bunnpris kommer dårligst ut av alle kjedene vi har undersøkt. Også RIMI og ICA Supermarked gjør det svakt. Butikkene har dårlig
oversikt over miljøforhold til egen drift, og dårlig utvalg av bl.a økologisk
mat sammenlignet med konkurrentene.

Resultater
1. Meny (652 av 1000 poeng)
2. Coop Extra (619 av 1000 poeng)
3. Kiwi (587 av 1000 poeng)

4. Coop Prix (572 av 1000 poeng)
5. REMA 1000 (528 av 1000 poeng)
6. ICA Supermarked (495 av 1000
poeng)

FOTO: HÅKON FOSSMARK

Her er gruppa av
elsykkelambassadører
i Oslo. Fra venstre:
Anders Ø. RødbergLarsen, Maria Cecilie
Stivang, Hans
Jürgen Schorre, Julie
Sjøwall Oftedal,
Maria Kalstø, Rashid
Nawaz, Solveig
Johannessen og
Svein Ole Storøy.

Elsykkel for et bevegelig liv
Framtiden i våre hender sender nå 23 elsykkelambassadører
ut i Oslo og Tromsøs gater.
De skal spre kunnskap og inspirasjon om
elsykkelen som transportmiddel og som
metode for lavterskel, fysisk aktivitet.
En elsykkel er en vanlig sykkel med en
liten elektrisk hjelpemotor. Du må trå for
at sykkelen skal bevege seg og toppfarten
med motorhjelp er 25 km/t. Elsykkelen er
velegnet for lengre distanser, i bakker, med
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tung last og dersom du ikke liker å bli svett.
Likevel gir elsykling samme helseeffekt som
gange i motbakke.
I storbyområdene blir syklistenes rolle
stadig viktigere for å begrense biltrafikken
og avlaste kollektivnettet, og elsykkelen kan
bidra til nye syklister.
Følg med på www.facebook.com/elsykler

Viktig åpenhet
Framtiden i våre hender
gratulerer Moods of Norway,
som nå har offentliggjort en
oversikt over alle sine leverandører.
– En viktig seier for en mer åpen og
rettferdig tekstilbransje, sier Arild
Hermstad, leder i Framtiden i våre
hender.
Moods of Norway har det siste året
gitt ut leverandørlisten kun «på forespørsel», men nå har de endelig også
publisert oversikten på sine nettsider.
– Dette er bra! Åpne leverandørlister
er en forutsetning for at organisasjoner,
journalister og andre skal kunne sjekke
fabrikkene og se til at arbeidsforholdene er bra og arbeiderne får god
nok lønn, sier Arild Hermstad, leder i
Framtiden i våre hender.

Diktatorolje på tanken

Fossilfrie penger

Mens befolkningen lever i fattigdom, har diktator Teodoro Obiang og hans familie tjent seg styrtrike på å eksportere olje.
I 2013 importerte Norge råolje for 3,4 milliarder
fra Ekvatorial-Guinea, viser avsløringer fra Framtiden i våre hender.
Norge er Europas største oljeprodusent og
eksportør, men likevel importerte vi råolje for
8,4 milliarder kroner i 2013. 40 prosent av oljen
vi importerte, kom fra den lille diktatorstaten
Ekvatorial-Guinea i Afrika.Importen fra Ekvatorial-Guinea har vokst fra 1,1 milliard i 2012 til 3,4
milliarder i 2013.
Råoljen raffineres i Norge, før den selges på
markedet i Norge eller re-eksporteres som bensin,
flybensin eller andre oljeprodukter

Presidentsønn og visepresident
Teodoro Obiang Nguema Mangue.

Blåser i levelønn

Alliansen «Fossilfrie Penger», hvor
Framtiden i våre hender er deltaker,
har avdekket at miljøbyen Trondheim
kommune har nærmere 300 millioner kroner investert i fossil energi
gjennom aksjefond og obligasjoner.
Tallene er basert på finansrapporten for Trondheim kommune 2012,
og viser at 23% av aksjer og fond er
investert i fossil energi.
– Det er på tide at Trondheim
kommune virkelig blir en miljøby ved
å trekke sine investeringer fra fossil
energi og investere i ren, fornybar
fremtid, sier Vegard Bilsbak fra Fossilfrie penger, som er aktiv i Fivh.
27. mars fremmet Hilde Opoku i
Miljøpartiet de grønne forslag om at
Trondheim kommunes investeringer
skulle selge seg ut av fossil energi i
løpet av fem år.

FOTO: STIG INDREBØ

Fivh og GMO

Kleskjedene gjør alt for lite for å sikre verdige lønns-og
arbeidsbetingelser for tekstilarbeidere i fattige land.
Det viser en undersøkelse i regi av Clean
Clothes Campaign og Framtiden i våre hender hvor 50 ledende klesmerker er gått etter i
sømmene.
Kun halvparten har etiske retningslinjer
som sier at lønna skal være tilstrekkelig til å
møte arbeidernes grunnleggende behov. 24 av
de 50 undersøkte europeiske selskapene har
ikke svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen peker også på utfordringen
med manglende åpenhet i bransjen. 43 av selskapene utleverer ikke informasjon om hvilke
leverandører de bruker.
Selv om det finnes positive unntak er det
skuffende å se at et så stort antall selskaper
ikke har omsatt ord til handling, sier fagrådgiver Carin Leffler i Framtiden i våre hender.
Les hele rapporten på Framtiden.no

Hvor farlig er egentlig GMO?” spør
Christoffer Ringnes Klyve, FIVHs
leder for avdeling klima og miljø, i
Folkevett nr. 1/2014. Først forteller
han oss at genmodifiserte organismer egentlig ikke er så farlige. Så
får vi vite at spørsmålet heller ikke
er så «fryktelig viktig». Dessverre er
begge svarene fryktelig feil, skriver
Trond Skaftnesmo forfatter av boken
”Folkefiender” (2012), og Tore B.
Krudtaa, redaktør av nettstedet
monsanto.no i et leser innlegg.
Vi håper Klyves artikkel var et
feilskjær, og at vi fortsatt kan regne
Folkevett og FIVH som partnere i
kampen mot GMO….Med de GMOteknikker som brukes i dag, og
med de ideologiske og økonomiske
føringer som styrer denne teknologien, er den verken «ufarlig» eller
«uviktig». ( Les hele innlegget og
delta i debatten på Framtiden.no)
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Ytring innenfra
Bli aktiv på nett

Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

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

Førtiårskrise?

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

Framtiden i våre hender har nylig hatt bursdag! Fremsynte og visjonære
personer startet organisasjonen i Nadderudhallen i Bærum 25. april 1974.
Det skjedde med et brak.

S

jelden har en organisasjon i sine første
år fått så mye oppmerksomhet. Stifteren
Erik Dammann og de mange idealistiske
gruppene som oppsto, ble raskt landskjent. Det
er ingen selvfølge at vi etter førti år fremdeles er
viktige. Men det er vi, takket være alle de som
har bidratt opp gjennom årene, både som ledere,
talspersoner, ansatte, frivillige og ikke minst
medlemmer. En varm tanke og takk til alle som
føler seg truffet!

har også gått sammen med Naturvernforbundet om å videreføre nettsidene og hverdagsstoffet
som Grønn hverdag produserte.

Vi opplever nå en kraftig fornyet interesse, og har
akkurat passert 22 000 betalende medlemmer.
Det er faktisk rekord! Vi hadde riktignok flere
på listene våre på 70-tallet, men antall betalende
medlemmer den gang var så vidt over 20 000.
Den siste måneden har vi vokst med mer enn
hundre medlemmer i uken. Det er svært oppløftende. Vi har nå nesten tjue vitale lokallag,
mange aktive studenter og andre ildsjeler – og vi
samarbeider utstrakt med Besteforeldreaksjonen
og andre grupper. Vi har opprettet prosjektkontor i Tromsø, Framtiden i våre hender Nord. Vi

Tv-serien har gitt meg forsterket tro på at vi må
gjøre arbeidet vårt mest mulig håndgripelig for
folk, slik at det er lettere å koble sakene våre til
egen hverdag. Vi vil derfor forsøke å gjøre våre
miljø- og etikksaker så håndfaste som mulig
fremover. Det gir oss økt oppslutning og med
det større mulighet for å presse frem endringer
som kan bidra til å løse de utfordringene verden
står overfor.

Vi har nylig skapt rekordartet oppmerksomhet
rundt arbeidsforholdene i tekstilbransjen. Det
har vi gjort gjennom et samarbeid med Aftenposten om tv-serien «Sweatshop – dødsbillig mote».
På en svært konkret måte kobler serien våre billige klær til levekårene i Kambodsja.

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

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

Gaver til Framtiden
i våre hender

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

Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill,
spørsmål, eller vil du melde adresseforandring med mer, ta kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G,
0177 Oslo

Bladabonnement
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
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Pustende
heltrehus
selvforsynte
på energi.

Bevisste,
engasjerte
mennesker
som bryr seg.

30 å
for e

Rekkehus på 100 kvm og leiligheter på 60 kvm legges nå ut for salg.

Hagebruk,
bier, kajakk,
yoga, treverksted,
årstidfester ...

Dyrk din egen
mat! I landsbyen
vil det være
vedfyrt bakeri,
café og butikk.

Fra tidligere trinn er 41 solgt og under bygging. Det er fortsatt 3 igjen.

Festivaler,
konserter,
utstillinger, atelieer,
lydstudio, kurs ...

Eget økologisk
næringssenter i
gangavstand fra
husene.

Hurdal en bærekraftig
urban landsby

Kontakt:

Aktivhus Hurdal AS
Simen Torp
971 24 000
simen@filago.no

www.hurdalecovillage.no

