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Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
10 g kokosblomstmelis
10 g yaconsirup
1/2 ts vaniljepulver
Litt filtermalt kaffe
Litt flaksalt/maldonsalt

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør
i vannbad. Visp inn resten av
ingrediensene unntatt salt og
kaffe. Hell blandingen i konfektformer og strø litt salt og kaffe
over hver sjokoladebit. Settes så
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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.
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Tlf.: 22 99 51 99
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25. april i år er det 40 år siden Folkebevegelsen Fremtiden i våre
hender ble etablert. Jubileet vil bli markert på ulik vis i løpet av
året. I denne utgaven av Folkevett kan du blant annet lese et
større intervju med grunnlegger, forfatter og miljøforkjemper
Erik Dammann som har en ny bok på trappene.
Det er gledelig å kunne slå fast at bursdagsbarnet Framtiden
i våre hender befinner seg i beste velgående. Organisasjonen er
preget av optimisme og økt aktivitet på sentrale områder. Vi passerte 21.000 medlemmer ved årsskiftet og er dermed Norges største medlemsbaserte miljøorganisasjon. Du kan lese mer om dette
og mye annet i Arild Hermstad spalte Ytring på side 38 i denne
utgaven av Folkevett.
Årene foran oss stiller nye krav til aktører som ønsker å være
med på å lede utviklingen i retning av et bærekraftig samfunn.
Truslene fra ekstremvær og klimakrise er åpenbar og vil trolig
prege oss tungt i det inneværende århundre. Men vi ser også at
endringer innen politikk, teknologi, industri, og finans er i gang.
Men er det nok, og er det tilstrekkelig?

“

Vi er trolig mer enn mange
andre generasjoner, en
omstillings-generasjon

Det er grunn til å håpe det. Samlet er omstillingskreftene nå
så mange og sterke at det er vanskelig å forestille seg at et større
gjennombrudd ikke vil trenge seg fram, alle fall over noe tid. Overgangen og spranget fra fossilt forbrukersamfunn til fornybart og
mer rettferdig bærekraft-samfunn, kan vise seg å være historisk
krevende å få til. Men det er vår jobb å gjøre den. Det er ingen
andre her til å gjøre den for oss. Vi er trolig mer enn mange andre
generasjoner , en omstilling og overgangsgenerasjon.
Vi må utøve kunsten å samarbeide, og se på verden med nye
øyne. Det sier seg selv at nettverkene og alliansene som må bygges for å realisere en grønn samfunnsforandring, nødvendigvis
må sprenge rammene for den tradisjonelle miljøbevegelsen og
omfatte stadig nye partnere og pioner-deltakere fra fagbevegelse,
kirke og religion, næringsliv, forskning, og ikke minst enkeltpersoner fra hele det politiske spekteret. Skal et slikt skifte lykkes må
det spenne vidt, og være preget av hundrevis av tiltak og løsninger
og stor fleksibilitet.
Gratulerer med jubileet til våre mer enn 21.000 engasjerte medlemmer og hundrevis av aktivister og tillitsvalgte. La oss brette opp
ermene for innsats og nye 40 år.
FOLKEVETT nr. 1 • 2014
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Perspektiv
Av Gunn Hild Lem
skribent og forfatter
Gunnlem@gmail.com

40 ÅR PÅ BARRIKADENE
25. april er det 40 år siden Framtiden i våre hender ble stiftet. Blant
miljøorganisasjonene er Framtiden i våre hender unik i sitt fokus på global
rettferdighet, skriver Gunn Hild Lem.
«Stadig hører vi at vi lever i en
vanvittig verden. Alle snakker om
at utviklingen må over i et annet
spor. Mens vi prater fortsetter
alt som før.» Slik starter boken
Fremtiden i våre hender som Erik
Dammann utga i 1972 og som to
år senere skulle inspirere til opprettelsen av Folkeaksjonen Framtiden i våre hender. 40 år senere
føles det i grunnen nedslående
lite fremmed.
Heller ikke fortsettelsen har
blitt oppmuntrende utdatert.
Dammann lister opp 3 grunner
til at vi ikke gjør noe for å rette på
alt som er galt i verden.
Den første årsaken mener han
er vår manglende vilje til å innse at
dette angår hver enkelt av oss. Vi er
alle med på å skape den utviklingen vi kritiserer, og vi er uvillige til
å godta de nødvendige forandringer i vårt daglige liv.
Den andre årsaken er den håpløsheten som har grepet oss. Vi
tror ikke det nytter.
Den tredje årsaken er at vi bygger på falske forestillinger om
virkeligheten. Vi har alt for lite
kunnskap om verdens faktiske
tilstand.
Så langt er det eneste som vil
få en moderne leser til å løfte på
et øyenbryn at Dammann skriver
fremtiden med e. Dette kunne
vært skrevet av hvem som helst
innen miljøbevegelsen anno
2014. Men om vi fortsetter å lese
selve inspirasjonsgrunnlaget til
Framtiden i våre hender, viser det
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seg fort at Dammann slett ikke
snakker om klimakrisen, han
snakker prinsipielt om verdens tilstand. Om det uakseptable i at vi
tillegger våre egne liv og vår egen
levestandard så uendelig mye mer
verdi enn ethvert liv og enhver livssituasjon i Afrika eller Asia. At vi
til tross for at vi allerede har mest,
stadig vil ha enda litt til.
Denne vanvittige verden hører
vi lite om i 2014. «Alle» snakker
slett ikke om at denne utviklingene må over i et annet spor.
Blant miljøorganisasjonene er
Framtiden i våre hender unike i
sitt fokus på global rettferdighet.
I 2014 snakker «alle» om tekniske løsninger, om CO2-rensing
og faren for økte forsikringspriser
ved mer ekstremvær.
Ja, vi må ha ned våre utslipp av

Fra Folkebevegelsen Fremtiden i våre henders stiftelsesmøte i Nadderudhallen 25. april
1974. Omkring 3000 frammøtte bidro til å sparke Fivh inn i norsk samfunnsdebatt. På
talerstolen initiativtaker og grunnlegger Erik Dammann.

CO2, ja, tekniske løsninger er en
del av kampen mot global oppvarming, men grunnen til at vi ser
kampen mot global oppvarming
som så viktig er at framtiden tilhører oss alle. Også neste generasjon mennesker i Bangladesh har
rett til å skape seg et godt liv. I våre
dager har klimakrisen kanskje
seilt opp som en enda større trussel mot de fattige enn ulandsgjeld.
Men dersom målet er rettferdighet i verden, ikke bare snø til OL
i 2022, blir det tydelig at tekniske
løsninger på klimakrisen ikke er
nok. Som Steinar Lem pleide å si,
det nytter ikke om vi finner opp

flymotorer som bruker halvparten
så mye drivstoff, dersom vi flyr
300 ganger så mye, og i rettferdighetens navn er det mange flere enn
oss som vil fly.
Siden 1974 har nordmenns
levestandard skutt til himmels.
Men som Dammann så treffende
sa det i 1972: «Jo større privilegier
man har, desto vanskeligere er det
å innse at man har for meget.»
Likevel tror jeg faktisk at den som
klarer det, ikke bare er en del av
løsningen på klodens problemer,
men også er på vei til å bli et lykkelig menneske.

Ninis lille grønne

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

UGRESSMIDDEL
Det er snart vår og med
vår kommer ugress. Unngå
konvensjonelle ugressmidler som Roundup. De er
ekstremt giftige både for
naturen, dyr og mennesker
og bør unngås. Eddik er en
naturlig, giftfri og effektiv
løsning. Spray litt 7% eddik
på ugresset ved roten og la
det virke en dag og to.

03

RENGJØRING AV OVN
Ovnsrens avgir ugunstige
gasser både under og etter bruk. Sett heller en
varmesikker skål med vann
i ovnen eller mikroovnen.
Ha i litt sitron for å fjerne
lukt. Skru på varmen og la
det dampe i ovnen en liten
stund. Spray eddikvann på
vanskelig flekker. Tørk over
med mikrofiberklut.

ØKO-logisk
I dag er det normalt at maten vår sprøytes med
gift eller blir tilsatt kunstige stoffer, selv om det er
skadelig for både helse og miljøet. Før var maten
naturlig, man brukte ikke ordet økologisk. I dag må
ironisk nok den naturlige maten merkes med «økologisk», selv om det i aller høyeste grad burde være

omvendt. I økologisk landbruk tas det også hensyn
til dyrevelferd. Eksempelvis kommer økologiske egg
fra høner som går fritt og har tilgang til utearealer.
I 2012 var kun 2590 av 45 000 gårdsbruk i Norge
økologiske. Kjøper du mer økologisk støtter du også
mer naturlig produksjon.

Ryddedag i naturen
Plastikk på avveie kan ta flere hundre år å
bryte ned i naturen. Men plastikk blir aldri
helt borte. Det smuldrer opp i mikroskopiske biter som forblir i vår egen matkjede.
Samtidig forsøples våre hav og kystlinjer.
Marin forsøpling er et globalt problem
som fører til at millioner av dyr lider med
smerter eller en langsom død. Mange dyr
forveksler plastikk med mat. Andre vikler
seg inn i det eller får det på kroppen uten å
klare å kvitte seg med det. Med en ryddedag
i naturen med jevne mellomrom kan vi alle
bidra til renere natur. Eller hva med å oppfordre nabolaget, skolen eller barnehagen til ryddedager?
Lærerikt og nyttig. Hold Norge rent arrangerer også årlig Strandryddedagen www.ryddenstrand.no,
hvor alle kan bidra.
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FOTO: FLICKR/NICK NGUYEN

Vi absorberer omtrent 60%
av det vi putter på huden
vår, og en kvinne er i gjennomsnitt i kontakt med
så mange som 175 ulike
kjemikalier fra velværeprodukter daglig. Velger du
naturlige og økologiske
produkter unngår du skadelige giftstoffer som kan
føre til allergier og ulike
sykdommer.
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kampen om matjorda

01.
01. Fra en havreåker i
Akershus. De siste 25
årene har norsk korndyrkingsjord blitt redusert
med omkring 25 prosent.
FOTO: FLICKR/ABRUNVOLL

O2. Høyonn i Vudduaunet
i Åsen omkring 1905. Fra
venstre står Severin
Vudduaune (f. 1881),
Petrine Aavik (f. 1866, g.
Stokke), Inga Hansen
(f. 1891), Mathilde
Vudduaunet (f. 1844) og
Søren Vudduaunet
(f. 1841). KILDE: FLICKR

02.
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“

kampen om matjorda

Dannelsen av noen få centimeter med
matjord kan ta fra flere hundre år til opp
mot tusen år

Norsk matjord
dramatisk redusert
De siste 20 årene er norsk korndyrkingsjord redusert med nærmere 25 prosent.
Flere, blant dem Kåre Willoch, frykter for matsikkerheten. Miljøpartiet De Grønne
går som eneste parti inn for et forbud mot nedbygging av norsk matjord.
Tekst MARGUNN GRØNN

D

et er en utbredt misforståelse å tro at kapital
består av menneskeskapte, lett omsettelige verdier.
Den virkelige kapitalen vi har er
biologisk mangfold. Det hjelper
lite å ha penger hvis det ikke er
mat på bordet. Det skriver forfatteren Pål Hermansen i boka
«Frø til verden». Likevel er vi er i
ferd med å forbruke denne kapitalen, sakte, men sikkert.
Det gjelder også for hvordan vi forvalter norsk matjord.
Norge mistet 112.960 dekar
kornarealer, tilsvarende 15.800
fotballbaner, i fjor. Det er nesten halvparten av det som finnes av jord som er egnet for
dyrking av matkorn. På 20 år
siden toppåret 1991 er norske
kornarealer redusert med nesten en fjerdedel, 22,9 prosent
fram til 2013.
– Bøndene gir opp fordi det
ikke er lønnsomt å drive lenger,
sier Sindre Flø, fagsjef for markedsregulering av korn i Norske
Felleskjøp.
På den politiske agendaen

Kampen for å verne om norsk

matjord har tradisjonelt vært
en av Senterpartiets hjertesaker.
– Alle partier sier de vil
begrense matjordtapet, men det
er kun De Grønne som er villige
til å faktisk stanse tapet ved et
forbud, sier stortingsrepresentant
Rasmus Hansson i en pressemelding. Han stilte for en tid tilbake
spørsmål i Stortinget til landbruksministeren om regjeringen
vil gå inn for en nullvisjon for
matjordtap i Norge. Landbruksminister Sylvi Listhaug svarte at
en nullvisjon for matjordtap er
urealistisk og at regjeringen ikke
vil gå inn for et forbud. Hun ville
heller ikke forplikte seg til hvor
mye matjord vi skal tape i fremtiden.
En av de første avgjørelsene i
politiske stridsspørsmål kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (Høyre) gjorde
på tampen av fjoråret, var å tillate
nedbygging av 1000 dekar kornareal i Trondheim og 70 dekar av
landets beste kornarealer i Vestby.
I Vestby skal det bygges en ny
Ikea-forretning. Ikea har imidlertid selv gått ut og sagt at de
garanterer at matproduksjonen

i området opprettholdes tross
deres utbygging.
Usikker matforsyning

– Problemet er at vi blir i stadig
mindre grad i stand til å dyrke
vår egen mat, sier Sindre Flø
videre. – I tillegg vokser verdens
befolkning og vi får nye middelklasser som ønsker ressurskrevende matvarer som kjøtt, egg,
melk og øl.
– Det er ikke sikkert at vi alltid kan stole på forsyninger fra
utlandet. Vi har allerede sett
tegn på at store eksportører stenger grensen for eksport dersom
prisene på korn er i ferd med
å gå opp. Flø får følge av Kåre
Willoch i en video som Norges
Bondelag har lagt ut på Youtube.
Her uttrykker Willoch bekymring for framtidas matforsyning
og nevner klimaendringene som
et moment som kan bidra til
usikkerhet. I tillegg reiser situasjonen et moralsk dilemma, sier
han: – Skal vi innrette oss slik at
vi i en krise bruker våre penger
til å trenge fattige kunder ute av
markedet slik at de får sult?

Fakta
Matjord

Matjord er det fruktbare jordeller moldlaget på åkrer og
enger. Det er en begrenset ressurs. Matjord dannes gjennom
en svært tidkrevende biologisk
prosess, der dannelsen av noen
få centimeter med matjord kan
ta fra flere hundre år til opp mot
tusen år. Matjord er uerstattelig i all plantedyrking og er
grunnlaget for verdens matproduksjon.
Tre prosent av Norges landareal blir regnet som dyrket
eller dyrkbar jord. En tredjedel
av dette igjen kan benyttes til
dyrking av korn, mens resten er
best egnet til gressdyrking.

Kilder: Youtube, ABC Startsiden
Dagens Næringsliv, Pressemelding fra
Miljøpartiet De Grønne, Wikipedia,
www.abcnyheter.no
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Verden rundt

AV MARGUNN GRØNN

Ny miljøgift
kan bli forbudt
Etter forslag fra Norge kan
en miljøgift med hormonforstyrrende egenskaper nå
bli forbudt i hele verden.

Luft- og havstrømmer
fører miljøgiftene til
uberørte områder i Arktis
og Antarktis, hvor stoffet
blir tatt opp av organismene.

KILDE: MILJODIREKTORATET.NO

Det er internasjonal enighet om å avskaffe absolutt fattigdom innen 2030.
Denne jenta står utenfor hjemmet sitt
I slumområdet Korogocho I Nairobi.

Fra Old Delhi i India.
FOTO: IAN T. EDWARDS

TRAFIKKSTØY

PÅ TIDE Å AVSKAFFE
FATTIGDOM
Erik Solheim mener vi i dag har
de midler og kunnskaper som
skal til for å utrydde verdens
fattigdom. Han hevder vi befinner oss ved et vendepunkt i
verdenshistorien og at absolutt
fattigdom er på vei over i historiebøkene. Prisen er bare 0,2
prosent av verdens BNP, 900
milliarder kroner, mindre enn et
femtedels oljefond.

foto : lillian jonassen

FOTO: GATES FOUNDATION/FLICKR

Trafikkstøy gir 40 prosent høyere
helseskadelige effekter enn det
annen luftforurensning gjør.
Det slår WHO fast i en rapport.
Hørselsskader, søvnforstyrrelser,
stress, høyt blodtrykk og angst
er bare noen av plagene som kan
oppstå fra støy. Bare i USA koster
støyproblemer i overkant av fire
milliarder dollar, i form av ulykker, ineffektivitet, sykdom og så
videre. Likevel er tiltakene få.
KILDE: KLASSEKAMPEN

Tilgangen til vann vil være en av de
største utfordringene for de fattigste i
tiden som kommer. Bildet er fra Bukhara
i Usbekistan

I tillegg til at miljøgiftene kan oppkonsentreres i næringskjeden, kan de
overføres fra generasjon til generasjon.
FOTO: ALEX PROIMOS/FLICKR

FOTO: ANATOLIY RAKHIMBAYEV/THE WORLD BANK

DET VERDIFULLE VANNET
Blant de mange utfordringene
klimaforandringene vil by på for
verdens fattigste, vil vann være
noe av det mest avgjørende.
Dersom vi ikke handler, vil 43 til
50 prosent av jordens befolkning leve i land med vannmangel
ved slutten av dette århundre. I
dag lever 85 prosent av verdens
befolkning på den tørreste halvparten av landet.

MILJØGIFTER – VERRE ENN
KLIMAKRISEN?
Enkelte forskere hevder at miljøgifter er et enda større problem
enn klimaendringene, og at mange av de hundrevis av kjemikaliene vi omgir oss med daglig kan
true hele vår eksistens. Miljøgifter
er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende
organismer og er giftige. Dette
omfatter også langtidsvirkninger
som kreft, reproduksjonsskader
og arvestoffskader.

KILDE: WWW.WORLDBANK.ORG
KILDE: DAGENS NÆRINGSLIV
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KILDE: AFTENPOSTEN VITEN

foto: ruby blossom/flickr

Miljødirektoratet har lenge kjempet for å forby
den bromerte flammehemmeren deka-BDE
globalt, blant annet etter å ha funnet stoffet
i Arktis. Stoffet brukes blant annet i tekstiler,
plast, lim, maling og blekk. Miljøgiften dekaBDE er forbudt i Norge og flere andre land, men
brukes i store mengder globalt.

foto: utenriksdepartementet (ud)/flickr

“

Det er på tide å avskaffe fattigdom.
Det nye store innen energi?
Veien kan være kort til ubegrenset tilgang på miljøvennlig og rimelig
energi, dersom eksperimenter med såkalt lavenergi kjernereaksjon
(LENR) fører frem. Det skriver sivilingeniør og prosjektleder i Civita,
Nils Holme. Det dreier seg om utviklingen av en form for brenselceller,
hvor hydrogen forenes med nikkel under avgivelse av varme. Det inngår ingen radioaktive substanser eller radioaktiv stråling i reaksjonen
og har ifølge Holme ingen miljøkonsekvenser.

foto: sasha lynn

KILDE: DAGENS NÆRINGSLIV

En ny energikilde som kan redusere vårt karbonfotavtrykk? Det kan skje i vår levetid.

Klimagassen metan har kortere virketid, men er 30 ganger mer potent enn
karbondioksyd. Forskerne mener nå
at man har lagt for lite vekt på andre
kliimagasser enn CO2 i klimaforhandlingene.

København er av EU kåret til «Grønn
hovedstad 2014».

HAVØDELEGGELSER
KØBENHAVN – GRØNN
HOVEDSTAD

En økende bestand av drøvtyggere som sauer og kuer er den
største menneskerelaterte kilden
til metanutslipp. Kjøtt burde vært
skattlagt for å oppmuntre folk til
å spise mindre av det, og dermed
redusere utslipp av klimagassen
metan fra sauer, kuer og geiter.
Det sier en gruppe forskere til
Nature Climate Change.

foto : lillian jonassen

FOTO: F.D.V./FLICKR

FORESLÅR SKATT PÅ KJØTT

Vi spiser mer enn 1000 kyllinger per år, viser en rapport fra Framtiden i våre hender.
FOTO: HOMER4K/FLICKR

København er av EU-kommisjonen utnevnt til såkalt “Grønn
hovedstad 2014”. Kommisjonen
fremhever blant annet at mange
innbyggere bruker sykkel til skole
og arbeid. Samtidig har den danske hovedstaden mange grønne
områder, nesten alle husstander
oppvarmes av fjernvarme og
90 prosent av alt bygningsavfall
gjenbrukes. Oslo søker om tittelen til neste år.

Innen år 2100 vil omkring 98 prosent av alle verdenshavene
være påvirket av forsuring, varme temperaturer, lavt oksygennivå
eller mangel på biologisk produktivitet, og de fleste områdene
vil bli påvirket av en rekke stressfaktorer. Det viser en studie om
konsekvensene av klimaendringene på verdens havsystemer som
er publisert i tidsskriftet Plos Biology.
Ifølge Miljødirektoratet har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten allerede økt med omkring 30 prosent på verdensbasis
de siste 200 årene. En ny klimastudie viser dessuten at temperaturøkningen i havet aldri har gått raskere de siste 10.000 åra.
Fordi mange økosystemer i havdypet er så stabile, kan selv små
forandringer i temperatur, oksygen- og ph-nivå svekke motstandskraften til disse samfunnene. Det er en økende bekymring
etterhvert som menneskene tar ut flere ressurser og skaper mer
forstyrrelser i havdypet.

KILDE: WWW.DR.DK
KILDE: THE GUARDIAN

KILDE: ENS NEWS OG NRK.NO
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Erik Dammann (83), grunnlegger av Framtiden
i våre hender, sammen med oldebarnet Thalia
Maria Dammann Olden (3).
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Profilen Erik Dammann

Vi står ved et
veikryss i historien
For 40 år siden startet han Framtiden i våre hender. Erik
Dammann er fortsatt aktiv i kampen for å skape en mer
rettferdig og holdbar verden. I jubileumsåret utgir han en ny
bok hvor han hevder at en verdi-revolusjon er nødvendig.
Teks og foto ARNE STORRØNNINGEN

M

ørke snøskyer henger
over hovedstaden.
Vannet i fjorden som
speiler formiddagshimmelen
ser grått, nesten sort ut. Vinteren har festet grepet. Jeg sitter
på fergen fra Aker Brygge til
Nesodden, på vei for å intervjue
Erik Dammann grunnleggeren
og opphavsmannen til Framtiden i våre hender. Hva sier han
i dag om organisasjonen, om
miljøbevegelsen og hvilke løsninger som er nødvendig for å
komme ut av krisene og uføret
vi har rotet oss inn i?
Jeg finner meg en vindusplass, blar i noen notater og
kopier av avisklipp fra årene
midt på 70-tallet da Framtiden
i våre hender rullet som en ny
kraft inn over det norske politiske landskapet.
Det er lenge siden 1974. Verden så annerledes ut. Verdenskartet også.
I Norge var Trygve Brattli
statsminister, og det norske oljeeventyret så vidt i gang. I Nordsjøen hadde lete-ingeniørene
nylig oppdaget et nytt stort oljefelt, Statfjord, selve gullkalven i
norsk oljeutvinning.
Magne Myrmo ble den siste verdensmester på treski. Den nokså
ukjente Gro Harlem Brundtland

blir miljøvernminister, og de norske myndighetene innfører miljøavgift på plastposer.
Og: En norsk reklamemann
tidlig i 40-årene utgir en bok.
Vi må frivillig gi avkall på vår
overflod til fordel for verdens
fattige, hevdet han. Han maler
et bilde av en sterkt urettferdig
verden og inviterer leserne til å
bli en del av en stor forandringsbevegelse. Boka traff publikum
både i hjerne og hjerte. Responsen var overveldende. Tusenvis
av mennesker tok kontakt med
forfatteren Erik Dammann
for å uttrykke støtte og sympati. I løpet av kort tid var boka
«Fremtiden i våre hender» trykt
i 5 opplag. I senere tid er den vurdert som et av de mest innflytelsesrike sakprosaverkene i norsk
etterkrigstid.
Noen få år tidligere hadde
han og kona Ragnhild og de
fire barna, kommet tilbake fra
et familie-eventyr, et nesten ett
år langt opphold på avsidesliggende Samoa, en øygruppe i det
sørlige Stillehavet. Samoanernes
systematiske dele- og omsorgskultur snudde opp ned på forestillingene hans om hvordan et
samfunn kan organiseres. Til
tross for at Vest-Samoa den gangen på slutten av 1960-tallet, var

regnet som verdens tredje mest
fattige land, fantes det ingen
samoaner som sultet eller led
nød. Enhver mangel, også sykdom ville utløse fellesansvar,
skrev Erik Dammann i selvbiografien sin mange år seinere.
Da familien kom tilbake etter
oppholdet på stillehavsøya ga
han seg i kast med å lese verdenshistorien på nytt. Ved å lese om
de europeiske kolonimaktenes
tapping og tyveri av ressursene
til tidligere høykulturer i Afrika,
Asia og Sør-Amerika hadde han
gradvis fått et nytt verdensbilde
og en ny historieforståelse. – Vår
velstand bygger på systematisk og
århundrelang plyndring av råvarer og menneskelige ressurser i
land som før europeernes inntog
hadde plass i rekken av høyt utviklede sivilisasjoner, konkluderte
Fivh-grunnleggeren.
Erik Dammann hadde
bestemt seg for hva som måtte
til. Han ville samle så mange
av støttespillerne som mulig til
et stort åpent stiftelsesmøte og
sjøsette en ny folkebevegelse som
skulle arbeide for ideene om rettferdig fordeling, samarbeid og
dyp samfunnsforandring.
3000 var tilstede. Dagbladets profilerte kommentator
Arne Schouen mente at å skape

Navn: Erik Dammann
Alder: 83
Sivilstand: Gift med Ragnhild Dammann, 8 barn, inkludert 5 biologiske, 2 adoptivbarn og ett fosterbarn, 16
barnebarn og 1 oldebarn.
Bakgrunn: Skrev boka Fremtiden i våre hender i 1972 og
stiftet Folkeaksjonen Fremtiden i våre hender i 1974.
Dammann har skrevet 17 bøker utgitt på 7 språk. Flere av
bøkene har blitt bestselgere.
Aktuell: 25. april er det 40
år siden Framtiden i våre
hender ble stiftet på et møte
i Nadderudhallen i Bærum
med omkring 3000 deltakere
tilstede.I år utgir Erik Dammann en ny bok på Manifest
Forlag, med kraftig kritikk av
vekstparadigmet og konkurranseøkonomien og tar til
ordet for en internasjonal
verdi-revolusjon.

k
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Profilen Erik Dammann

en slik oppmerksomhet var det
normalt bare popstjerner som
maktet. I løpet av kort tid trengte
Framtiden i våre hender inn på
den norske samfunnsarenaen.
Snart hadde den nye folkebevegelsen omkring 30.000 medlemmer, egen publikasjon og over
hundre lokale grupper rundt
omkring i landet. Den nye solidaritetsbevegelsen fikk også stor
oppmerksomhet i utenlandske
medier. New York Times spurte
om Norge ville bli det første landet i verden som frivillig ga avkall
på økonomisk vekst for å hjelpe
fattige land. I løpet av de første
årene ble det etablert søsternettverk i Sverige og Storbritannia.
Den idealistiske briten Mike
Thomas tok sin del av utfordringen og etablerte Future In Our
Hands International network
(Fioh) med tilslutning fra lokale
nettverksgrupper i omkring 10
asiatiske og afrikanske land.
I bakkehellingene ned mot Bunnefjorden ligger et brunbeiset
hus omkranset av gammel furuskog. Det har vært Ragnhild og
Erik Dammanns hjem i mange
år. Bak huset har småfuglene sin
egen foringsplass. På veggene
inne er det bilder og minner etter
et langt og mangfoldig liv. Ikke
minst er det god plass i den åpne
store stua til storfamilien Dammann når barn, barnebarn og
oldebarn samles.
I dag er det stille i huset. Ragnhild serverer smørbrød, varm te
og rester fra årets julebakst.
– Vi står åpenbart ved et veikryss i historien, mener Erik
Dammann. Han har nylig
avsluttet et nytt bokmanus, den
18. boka siden debuten i 1966.
Her går han kraftig i rette med
prinsippene og verdiene han
mener dytter oss stadig nærmere
kanten av stupet. Hvilken vei vi
velger videre kan avgjøre menneskehetens skjebne. Hittil har vi
gått i motsatt retning av det som
trengs. Vi har bygget utviklingen
på feil grunnverdier. Det utgjør
kjernen i problemet. Derfor trenger vi en verdi-revolusjon som må
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omfatte alle sektorer av samfunnet, og selve måten vi tenker på,
mener Erik Dammann.
– Vi har bygd samfunnsutviklingen på en absurd ide om
at fri konkurranse og snever
økonomisk egennytte, skal minske presset på naturen, redusere
vårt overforbruk av ressurser, løse
globale interessekonflikter og
fjerne fattigdom. Det vi trenger
er et system bygd på samarbeid
og vilje til deling, mener forfatteren og miljøhøvdingen.
Sett i forhold til den krisesituasjonen vi faktisk står i, er fri
egennyttekonkurranse så mal-

gjør det ulovlig å hindre den frie
konkurransen som gjør dem til
vinnere, ifølge Dammann.
Han fortsetter: Et av argumentene som kapitaleierne bruker for å forsvare sitt system er at
enhver økonomi som ikke bygger på fri konkurranse og egennytte, egentlig er kommunisme
og dermed vil bringe oss tilbake
til Sovjetsamveldets diktatur og
undertrykkelse. Faktum er motsatt, mener Erik Dammann: En
kursomlegging som bygger på
slike nye verdier vil måtte bygge
på demokratiske valg, mens
dagens verdensøkonomi ikke er

“

Ennå en tid har vi bokstavelig talt
framtiden i våre hender. Vi må bruke
den før det er for sent.

plassert «løsning» at det virker
ubegripelig at den knapt har vært
gjenstand for noen større, offentlige debatt noe sted i vår del av
verden de siste tiårene. Årsaken
er ganske selvfølgelig: En ukontrollert økonomisk konkurranse
har lagt stadig mer makt i hendene på kapitaleierne, som har
brukt denne makten til å unngå
angrep på den ideologien som
har gitt dem større privilegier
enn noen gruppe har hatt gjennom historien. Etter hvert har
de også bidratt til at vi har fått
en økonomisk verdensorden som

demokratisk fordi den i stor grad
har gjort økonomien uavhengig
og frikoblet de folkevalgte.
Ifølge Erik Dammann er menneskenes trang til samarbeid
en av vår tids store, fortrengte
sannheter. Forestillingen om
at menneske i sin natur er et
egoistisk konkurransevesen er
derimot dypt rotfestet. Hadde
vår grunnleggende natur vært
å utkonkurrere hverandre, ikke
samarbeide, ville vi som art
neppe ha overlevd steinalderen,
mener Dammann. Flere toneangivende biologer mener at sym-

biosen er en mer grunnleggende
forutsetning for livets utvikling
enn evolusjon gjennom rå maktkamp og utstøting. Den amerikanske samfunnsforskeren Alfie
Kohn har i sin klassiske bok fra
1986, «The Case Against Comptetion», dokumentert gjennom
en omfattende eksempelsamling at samarbeid er et langt
mer effektivt prinsipp for problemløsning enn konkurranse.
Konkurranse virker ofte kontraproduktivt og begrensende, sier
Dammann. Både i arbeidslivet,
i klasserommet og politikk og
forretningsliv er samarbeid, felleskapsinnstilling og kooperative metoder de som driver fram
de beste helhetsløsningene.
Vi vil neppe makte å løse de
store krisene i vår tid, om ikke
lærer oss å samarbeide. Slik vi
tidligere må ha samarbeidet om
overlevelse ved viktige milepæler
i vår utviklingshistorie, må vi
igjen lære oss å opptre i fellesskap, og hente det beste fram i
oss selv, mener Erik Dammann.
Krisene i vår tid, både de økologiske, sosiale og økonomiske, er
av et slikt omfang og alvorlighetsgrad at et samfunn som bygger
på ideen om brutal konkurranse
som sin mest grunnleggende og
utbredte verdi, ikke vil ha styrke
til å overleve på lang sikt.
– Det alvorlige er hvordan
konkurranseprinsippet har blitt
institusjonalisert og vevd tett inn
i de grunnleggende samfunnsstrukturene våre. Konkurranseideen tas nesten som naturgitt.
Individer, grupper, samfunn og
nasjoner tvinges inn i en konkurransesituasjon. I et utpreget konkurransesamfunn er alternativet
til ikke å ha en plass i klatrestativet – å tape. Det vil de færreste,
ifølge miljøpioneren. Vi tvinges
også inn i konkurranse med
medstudenter, kolleger, og folk
omkring oss. Vi blir hverandres
mot-mennesker, ikke medmennesker. Lokalsamfunn, organisasjoner, stater og nasjoner tvinges
inn i et tilsvarende mønster og til
å konkurrere om en størst andel
av begrensede ressurser.

Profilen Erik Dammann

– En slik uhemmet konkurranse om voksende produksjon,
ressursbruk og naturbelastning
vil til sist, med logisk nødvendighet, måtte føre til sammenbrudd.
Utallige eksempler på overbelastning av naturkapitalen tyder også
på at vi nå opplever sammenbruddets første stadium. Et tegn er at
avgassene fra den fossilbaserte
energiproduksjonen som har drevet veksten de siste 100 år, er i ferd
med å endre selve den atmosfæren
som alltid har sikret våre livsbetingelser, mener Erik Dammann.
Likevel har våre ledere nektet å
innse at vi nå står foran vekstkonkurransens endelikt. De satser på å
løse klimaproblemet uten å stanse
veksten, men ved å endre veksten
innhold og retning. De glemmer at
klimaet bare er ett av de voksende
miljøproblemene som viser at
naturen vi lever av er farlig overbelastet. Hvorfor skal vi da fortsette
å øke presset? Det blir som trå på
bremsen og gassen samtidig!
-Det har også skjedd kortsiktige materielle framskritt om
vi ser verden under ett. Utfordringen er at vi ikke har løst de
grunnleggende
problemene,
selve sykdommen er fortsatt
ikke kurert. Resultatene er med
andre ord kortsiktige. Utviklingsmodellen som mange fattige land har valgt er bygd på et
ikke-bærekraftig ressursbruk og
på fossil energi, ofte kull. I de
rike landene fortsetter samtidig
et meningsløst overbruk av ressurser og råvarer. Framskrittene
som vi kan ane, hviler altså på
skjøre og upålitelige pilarer. Vi
ser allerede konturene av tilbakeslag av de bedringene som er
oppnådd. Både klimakrisen og
de gigantiske inngrepene i arealer og tæring på naturkapital er
en tikkende bombe, mener Erik
Dammann.
Den veksten våre ledere tenker
seg i tiden fremover, kan fort bety
at vi mister kontrollen over miljøproblemene, ikke minst klimautviklingen. Klimaforskere forteller
at hvis vi fortsetter som nå må vi
før eller siden regne med at de
endringene vi allerede har forårsa-

ket, begynner å trigge biologiske
forandringer som virker tilbake
og forsterker klimaforverringen,
som igjen påvirker biologien og
dermed klimaet i en selvdrivende
spiral. Da er det ikke lenger vi som
skaper katastrofe, men naturen
selv. En slik sjanse har ingen lov
til å ta, mener Erik Dammann.
Konsentrasjonen av rikdom
fortsetter, og ny ulikhet truer
stabilitet og fred. Mindre enn
100 av de rikeste enkeltindividene på kloden kontrollerer flere
ressurser enn de 3,5 milliarder
mest fattige. Hva slags verden er
det? Spør Fivh-grunderen.
Det positive er at det finnes

som vi vet finnes skjult hos flertallet. Vi trenger, men mangler,
karismatiske ledere til å uttrykke
drømmen, til å sette ord på visjonene på sammen måte som for
eksempel Martin Luther King,
Winston Churchill og Willy
Brandt, maktet å gjøre det i sin
tid. Vi har behov for ledere som
har evnen til å formulere folks
drømmer og håp, mener Erik
Dammann.
Kanskje vårt stadige mas for
mer skyldes at vi savner dypere
verdier å kjempe for? Og at få
eller ingen har fortalt oss at det
kan være menneskehetens langsiktige overlevelse det står om?

“

Utallige eksempler på overbelastning
av naturkapitalen tyder også på at vi
i nå opplever sammenbruddets første
stadium.

en skjult lengsel i store deler av
befolkningen etter mening som
trolig er enda større i dag enn
da Framtiden i våre hender ble
stiftet for 40 år siden, tror Dammann. «Far har alltid trodd på
vanlige folk, han har alltid ment
at «folk er ikke dumme», sa Erik
Dammanns sønn Are Dammann
i et intervju for noen år siden.
Den grunnleggende troen på de
latente, positive kreftene i folkedypet har vært et viktig trekk hos
Framtiden i våre hender-grunnleggeren.
– Opp gjennom årene har
mange undersøkelser vist at et
stort flertall av befolkningen i
Norge støtter ideene om et samfunn bygd på andre verdier enn
dagens. De gir uttrykk for at de
er villige til å endre og legge om
vaner og livsstil for å bidra til et
mer bærekraftig og rettferdig system, forteller Dammann.
Det må imidlertid en sterk
bevisstgjøring til for å vekke til
liv de alternative holdningene

Omlegging til et mer rettferdig og et bærekraftig samfunn,
er ingen virkelighetsfjern utopi.
Det finnes masser av historiske eksempler på at mennesker har ofret både posisjoner,
rikdom, og til og med livet, for
det de anså som viktigere verdier
enn penger og snever egennytte.
Til alle tider, også i dag, har millioner arbeidet gratis – og med
glede - for medmennesker de
fant det meningsfullt å hjelpe,
som ungdom, funksjonshemmede og vanskeligstilte. Og når
folk forstår at dèt de står overfor
også er faren for tap av umistelige
verdier som rettferdighet, frihet
og rett, kan verdibevisste ledere,
som Churchill, få flertallet med
seg uten å love annet enn «blod,
svette og tårer, fremholder Erik
Dammann.
Jeg har personlig opplevd et
samfunn bygd på helt andre prinsipper og verdier, enn vårt vestlige forbrukersamfunn, forteller
Dammann. Våre to opphold på

Samoa, ga oss innblikk i en unik
felleskapskultur. Det betyr ikke
at vi kan eller skal kopiere den
samoanske modellen til Norge
eller andre vestlige land. Men vi
kan lærer av verdiene, av at samarbeid og felleskaps-løsninger
og ikke konkurranse, må til for
å løse de gigantiske utfordringer
i det tjueførste århundre.
En samfunnsomlegging som
forutsetter individuell privat
frivillighet er heller ikke nok.
Vi må ta i bruk en type frivillig
tvang som for eksempel det vi
har utviklet i forhold til betaling av skatt og avgifter. Dersom
vær enkelt av oss skulle fastsette
vårt eget skattenivå, eller grad av
merverdiavgift vi skulle betale på
varer og tjenester, ville det nok ha
blitt skrint i statskassa. Det betyr
ikke at vi ikke er villige til – og
ser verdien av en betydelig høyere skatt – når den omfatter flertallet – og når den sikrer viktige
og rettferdige velferdsordninger
og fellesgoder. På samme måte
peker undersøkelsene i retning
av at vi er villige til å underkaste
oss fornuftige grønne løsninger,
som begrensninger i bruk av bil
i byen, lavere forbruk av ikkefornybare ressurser osv.
Vår individuelle vilje til å gi
avkall på egointeresser til fordel for dypere verdier, avhenger
av om vi venter at så mange blir
med at det faktisk vil skape den
forandringen som motiverte
oss. Det betyr at om vi enkeltvis
ikke klarer å frigjøre oss fra tingkonkurransen, så kan vi likevel
støtte en politikk som krever at
alle godtar en lavere levestandard, en mer rettferdig fordeling
og et mer verdensansvarlig og fellesskapsorientert samfunn.
Jeg tror personlig at denne
veksten på bekostning av naturkapital og levegrunnlag vil bli
stanset før vi møter veggen, fordi
jeg er overbevist om at vi - flertallet i vårt og andre overflodsland
- til sist vil bryte med den utviklingen vi er inne i. Ennå en tid
har vi bokstavelig talt framtiden
i våre hender. Vi må bruke den før
det er for sent.
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FOSSIL
Aktivister markerer motstand mot at
Statoil skal få slippe til som sponsor av
Universitetet i Bergen med «nyttig»
petroleumsforskning og undervisning
som betingelse og gjenytelse.
FOTO: FRAMTIDEN I VÅRE HENDER, BERGEN
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FRITT
Den amerikanske superaktivisten og
Sofieprisvinneren Bill McKibben er en modig
mann. I en stor kampanje utfordrer han
noen av de sterkeste økonomiske kreftene på
kloden, den globale fossilindustrien. Les om
hvordan Framtiden i våre hender introduserer
kampanjen i et av verdens mest oljeavhengige
land. Norge.
k
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tema Fossilfritt

tekst Margunn Grønn

TIDENES STØRSTE
ANTI-FOSSILKAMPANJE
TIL NORGE
Kampanjen gofossilfree.org er en av de raskest voksende nedsalgskampanjene i
verden. Framtiden i våre hender har tatt kampanjen til Norge.

A

merikaneren og Sofieprisvinneren Bill McKibben og organisasjonen
350.org har mobilisert mennesker over hele verden i en kampanje
mot verdens olje-, kull- og gassselskap. Kampanjens utbredelse
og omfang har skremt de store
investorene i det fossile markedet.
Framtiden i våre henders
norske versjon har fått tittelen
«Fossilfrie penger». Målet er å
få flest mulig, fra privatpersoner
til større selskaper og fond, til
å trekke sine penger ut av olje,
kull og gass. Ifølge kampanjen er
investeringer i fossil energi et av
de viktigste bidragene til å ødelegge kloden.
Fossil energi en trussel

– Klimaendringene er ikke lenger
bare en abstrakt teori. Mens temperaturen har steget 0,8 grader,
har 80 prosent av sommerisen
i Arktis forsvunnet, havet er 30
prosent surere og vi ser en sta-
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dig økning av klimakatastrofer,
rekordstore regnskyll, lengre
skogbrannsesonger, hetebølger,
tørke og spredning av sykdommer, sier kampanjeansvarlig i
Norge, Gunnell Sandanger fra
Framtiden i våre hender.
– Ifølge Det internasjonale
energibyrået IEA må 2/3 av alle
kjente fossile reserver bli liggende i bakken, dersom vi skal
begrense den globale oppvarmingen til maksimum to grader, også
omtalt som «togradersmålet».
Det er bred enighet internasjonalt om å begrense den globale
temperaturøkningen til under 2
grader. Det anses som smerteterskelen for alvorlige klimaødeleggelser. Skal vi ha mulighet til å
nå målet, er IEAs anslag på 2/3
konservativt, kanskje 80% må bli
liggende. Vi ha ingen tid å miste,
vi må handle nå, sier Sandanger.
Karbonboble

Fossile selskaper har altså tre

til fem ganger mer olje, kull og
gass i sine kjente reserver enn
det klimaeksperter mener det
er trygt å brenne av. Selskapenes
verdi og aksjekurser er basert på
at disse ressursene skal hentes
ut og brennes opp i løpet av de
neste tiårene. Det innebærer med

“

reguleringer som fungerer, vil
verdien til disse selskapene falle
dramatisk. Det er dette som kalles karbonboblen.
Invester i miljøvennlige selskap

– Dersom det er galt å ødelegge
klimaet, så er det også galt å pro-

Det er galt å tjene penger på
å ødelegge klimaet
Bill McKibben

andre ord at olje-, kull- og gasselskapene er sterkt overpriset.
Å investere i disse selskapene er
samtidig å spekulere i at man
ikke klarer å gjøre noe med klimautfordringen. Med en gang
man får i stand internasjonale

fitere på at klimaet blir ødelagt.
Derfor oppfordrer «Fossilfrie penger» oss til å trekke våre penger
ut av kull, olje og gass, forteller
kampanjekoordinatoren videre.
Hun fortsetter: Målet er å få
norske kommuner, organisasjoner,

FOTO: 350.ORG/FLICKR

01.

kirkesamfunn og utdanningsinstitusjoner til å selge sine aksjer i
olje, kull og gasselskap og heller
investere i miljøvennlige selskap.
Særlig viktig vil det være at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) gjør dette. Oljefondet er
verdens største nasjonale fond
med over 5000 milliarder kroner. Rundt tolv prosent av dette
er investert i olje, kull og gass. I
tillegg investerer olje-, kull- og
gasselskapene hvert år enorme
summer i å lete etter ytterligere
fossile brennstoffer.
Skal vi begrense klimaendringene før de blir virkelig farlige, må
også nye funn bli liggende under
bakken. Ifølge FNs tall kan vi
ikke slippe ut mer enn 990 gigatonn karbondioksid og fortsatt
holde temperaturen under to
grader. Problemet er at å brenne
av de kjente fossile reservene vil
innebære utslipp på over 2860
gigatonn karbondioksid, altså
tre ganger så mye som det som er

01. Bill McKibben regnes som en av vår
tids mest innflytelsesrike aktivister og
kampanjeorganisatorer. Ifølge Sofiestiftelsen organiserte Bill McKibben i
2009 omkring 5200 demonstrasjoner i
181 land – samtidig. Den amerikanske
forfatteren og klimaaktivisten ønsker å
mobilisere enkeltpersoner, institusjoner,
lokalsamfunn og fondsforvaltere til å
trekke seg ut av investeringer i fossil
industri. Det er umoralsk å tjene penger
på å ødelegge kloden, mener McKibben.

«trygt», framholder Sandanger.
Det er derfor avgjørende at
disse selskapene avslutter denne
letevirksomheten og heller investerer i fornybar energi. Fossile
investeringer er både økonomisk
risikabelt og skadelig for miljøet.
Løsningen er å trekke pengene ut.
Men det haster, vi må handle nå,
avslutter Gunnell Sandanger.

Fossilfrie penger
Framtiden i våre henders nye kampanje «Fossilfrie penger» er en del av den internasjonale
kampanjen gofossilfree.org i regi av den verdensomspennende bevegelsen 350.org som ble startet
av Bill McKibben.
Kampanjen gofossilfree.org er en av de raskest voksende nedsalgskampanjene i verden, ifølge en rapport fra Universitetet i
Oxford. Kampanjen oppfattes som en trussel mot den fossile
industrien. 350.org har organisert 15.000 demonstrasjoner i 189
land i løpet av de siste fem årene, og kan dermed karakteriseres
som den mest utbredte politiske bevegelse i vår planets historie.
Og bevegelsen sprer seg stadig.
Tallet 350 viser til den øvre grense partikler CO2 man kan
ha i atmosfæren for å bevare planeten slik den er i dag. Vi må
altså redusere dagens nivå, som er på over 400 ppm (parts per
million).
Det har vært en håndfull suksessrike av-investeringskampanjer i nyere historie, men den største og mest betydningsfulle så
langt var kanskje den som bidro til å få slutt på apartheid i SørAfrika. Nå trenger kloden at vi gjør en tilsvarende innsats for å
redde klimaet, mener McKibben og kampanjepartnerne hans.
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tema Fossilfritt
Norsk petroleumshverdag, boring på Snorre A. foto: Harald Pettersen/Statoil

Kveldsstemning:Heidrun-plattformen i Nordsjøen.
foto: Harald Pettersen/Statoil

Statoil bak kateteret?
Er det greit at Universitetet i Bergen blir sponset av Statoil og satser stort på
petroleumsforskning? Nei, mener aksjonister fra Framtiden i våre hender Bergen,
Naturvernforbundet, Grønn ungdom og flere andre.
Tekst: PEROLINA KLANDERUD

M

andag 27. januar
aksjonerte representanter fra Høyden
Sosialistisk Ungdom, Framtiden
i våre hender Bergen, Naturvernforbundet, og Grønn Ungdom
foran Studentsenteret. Aksjonistene ønsker seg et fremtidsrettet
universitet som satser på fornybart. Derfor vasket aksjonistene
vekk olje fra universitetets vegger.
Målet er å få UiB til å revurdere Akademia-avtalen med
Statoil og sikre at pengene går
til forskning på fornybar energi
fremfor forskning som kan
bidra til å forlenge fossilalderen
mer enn nødvendig. Akademiaavtalen er en sponsoravtale der
Statoil sponser forskningen ved
UIB med 11 millioner kroner
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årlig i løpet av en femårsperiode.
Akademia-avtalen mellom
UIB og Statoil har vært omdiskutert og ført til heftige debatter
i høst i blant annet Morgenbladet og På Høyden der blant annet
professor Peter M. Haugan har
uttalt seg kritisk til avtalen.
Debatten har ført til mobilisering og en bred allianse av
organisasjoner har startet underskriftskampanjen med en oppfordring til UIB om å sette klare
krav til at forskning tilknyttet
universitetet er i tråd med togradersmålet Norge som nasjon har
forpliktet seg til. Et annet krav er
å sikre at UIB trekker seg ut av
investeringer knyttet til selskaper
innenfor olje, kull og gass.
Framtiden i våre hender i

Bergen har opprettet en egen
«gravekomité» som jobber med
å kartlegge næringslivets og
institusjoners investeringer i
fossil energi. I Bergen er det et
stort engasjement for Fossilfrie
penger-kampanjen på tvers av
organisasjoner for å mobilisere
bredest mulig.
Nå har også rektor Olsen ved
UIB bedt NENT, Den nasjonale
forskningsetiske komité for
naturvitenskap og teknologi
(NENT) vurdere om en videre
satsning på petroleumsforskning
strider mot forskningsetiske retningslinjer.
Flere klimaforskere har satt
spørsmålstegn ved hvorvidt det
er etisk forsvarlig for en uavhengig utdannings- og forskningsin-

stitusjon å inngå en avtale hvor
«Midlene skal gå til prosjekter
som er relevante for Statoils
virksomhet på norsk sokkel».
Framtiden i våre henders lokallag i Bergen mener at avtalen
inneholder flere kritiske punkt
og bidrar aktivt i debatten.
Kampanjen har samlet inn
over 600 underskrifter og organisasjonene satser på å ha flere
aksjoner i tiden som kommer.
Har du lyst til å starte en
egen kampanje slik de har gjort
i Bergen? Ta kontakt med oss på
hanne@framtiden.no for tips om
hvordan du kan gå i gang. Du kan
også lese om lokal- og studentlaget i Trondheim som engasjerer
seg i saken. Avtalen har vært mye
omdiskutert i media.

Bli en grønn
sparekunde

Aktive fra Framtiden i våre henders lokallag i
Trondheim fotografert på en samling hvor planene for
Fossilfri-kampanjen legges. (FOTO: FIVH/TRONDHEIM)

Her er noen tips til deg
som vil være en bevisst
fondssparer:
• Invester i miljøfond. DNB
Miljøinvest er et miljøfond
med aksjer i fornybar energi.
Skandiabanken tilbyr svenske
fond med miljøprofil. De fleste
andre fond investerer i fossil
energi.
• Bruk vanlig sparekonto. Dermed unngår du at dine verdier
havner i skitne og ulønnsomme selskaper.
• Be banken din om miljøfond
som ikke investerer i fossil
energi. Har de ikke det, be
dem om å opprette slike fond.

Mobiliserer for pengejakt
– Ikke overraskende er det store summer investert i oljeselskaper gjennom aksjefond både i kommunen og i studentsamskipnaden, sier leder Christian Tangene fra Framtiden i våre
henders lokallag i Trondheim.

H

vordan investerer Studentskipnaden
og
Trondheim kommune
pengene sine? Framtiden i våre
henders lokallag i Trondheim
har begynt å undersøke.
Kampanjegruppen har så
langt fokusert på investeringene
til både Studentsamskipnaden
i Trondheim, og Trondheim
kommune, samt flere andre
lokale institusjoner.
Gode forberedelser er viktig
for å lykkes med en slik uttrekkskampanje. Rent konkret har forarbeidet bestått i å lese igjennom
årsrapporter og regnskap, stille
spørsmål til økonomiske utvalg,
og danne seg et godt bilde av insti-

tusjonenes beslutningsstruktur.
Tangen forteller at henvendelsene deres har blitt møtt med
åpenhet og interesse fra administrasjonen, men det kreves et
politisk vedtak dersom fossile
selskaper skal utelukkes av porteføljene på prinsipielt grunnlag.
Studentene ønsker derfor å gå i
dialog med både lokalpolitikere

“

og styremedlemmene i studentsamskipnaden i løpet av våren,
med klar oppfordring om å selge
seg ut av disse fondene. Ved hjelp
av underskriftskampanjer vil de
også invitere Trondheims innbyggerne til å legge press på institusjonene, og til å etterspørre
miljøvennlige fond hos sine egne
fondsforvaltere.

Hvordan investerer Studentskipnaden
og Trondheim kommune
pengene sine?

FOTO/ FIVH/BERGEN.

Tekst: HANNE GUSTAVSEN

Skriv under
Framtiden i våre hender har
lansert en underskriftskampanje
som du kan være med å signere
på www.fossilfri.framtiden.no:
• Jeg vil at offentlige investeringer i fossile energikilder kuttes
og flyttes til framtidsrettet
miljøvennlig energi.
• Jeg vil ikke spare i fond eller
investere i selskaper som bidrar
til å ødelegge klimaet.

k

kilde: Framtiden i våre hender
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av klodens fossile brensler
MÅ IKKE BRUKES om klodens
temperatur ikke skal overstige
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Bare 20-30% av
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Et kartlegging av noterte verdier på 12 av verdens største børser,
viser et potensiale til å stå for utslipp av hele 7200 gigatonn CO
om de realiseres (inkl. opsjoner i evt. uoppdagede reserver),
ifølge Carbon Tracker og Grantham Research Institute.
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KLIMA vs. KAPITAL
Nedsmelting
av islag

Hit har vi allerede kommet siden førindustriell tid,
før det ble hentet ut kull og olje fra bakken til
industriproduksjon. Mange eksempler på
ekstremvær, som orkaner, flom og tørke over
hele verden, kan være de første tegnene på
effektene av klimaendringer.

Omveltning
i havsirkulasjonene

Nedbørsendringer

Stigning
i gj. snitt
temperatur

Brå
klimaendringer

«global oppvarming»

Forsterket
drivhuseffekt

Endringer
i Golstrømmen

Europa
kjøles

1,5ºC

Skisse etter UNEP/GRID-Arendal
(forenklet)

Havene
stiger

Hetebølger

Sykdomsspredning

Katastrofer
Hungersnød

De fattigste landene, som er et flertall i verden, har
i de internasjonale klimaforhandlingene krevd at vi må
forhindre en økning over 1,5 grader. Det er trolig for sent.
Mange land sliter allerede med store kostnader
på grunn av tørke, flom og svikt i avlinger.

Flom

Tørke

are være et kort
historie. Endringene
er forbruket av fossil
. Hvis vi utvinner og
g gass, vil det uansett
Men kostanden for
m.

Sykloner

Tap av
biologisk
mangfold

Skadelige konsekvenser

2,0ºC
Blir av forskerne ansett som smerteterskelen for hva
jordkloden vil tåle, før effektene av klimaendringene
kan bli ekstreme. Det er internasjonal enighet, støttet
av alle partier i Norge, om at vi skal oppfylle det
såkalte «togradersmålet». Fortsetter vi dagens
forbruk av fossil energi, vil vi nå togradersmålet om
20 til 30 år.

Mot farlige verdier
Verdens eksperter er enige om
at klimaets smertegrense er en
maks økning på 2ºC.

kler

49

0,8ºC

Endringer i klimatiske forhold
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utvinne
grensen
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5-6ºC
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Fortsetter vi dagens forbruk av fossil energi, vil
verdens klima på sikt nå 3-4 graders økt temperatur.
Klimaforskerne mener det er fare for at klimaendringene da kan bli selvforsterkende. I tillegg
til ekstremvær, vil nedsmelting av Grønland og
Antarktis bidra til havstigning. Matproduksjonen
i mange områder vil være i fare.

33

Hvis vi utvinner alt all kull, olje og gass i verden kan vi nå
5-6 graders økt temperatur. Konsekvensene er usikre, men
beskrives ofte som katastrofale for natur og samfunn.

Grafikk: Henrik Steen (hs@henriksteen.net) og Sigurd Jorde, med materiale også fra Carbon
Tracker, UNEP/Grid, m.fl. Kilder: Carbon Tracker, Grantham Research Institute of Climate
Change and the Enviroment, Capital Institute, Global Carbon Project (GCP), CO2Now.org,
Fremtiden i våre hender/Folkevett.
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Forbruksvekst
The Raging Grannies, er filmen om de to amerikanske
bestemødrene og oldemødrene, Shirley (tv.) og Hinda, som
stiller nærgående spørsmål om «evig økonomisk vekst» til
finanselite og forskere. Den eldste av de to, Shirley, er arrestert
13 ganger de siste 5 årene på grunn av sin aktivisme for fred ,
klima og miljø. (FOTO: FACTION FILM).

Tøffe damer: Shirley (93) er arrestert 13 ganger de
siste 5 årene på grunn av miljø- og fredsaktivisme.
22 FOLKEVETT
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Forbruksvekst

Opprørske,kloke gamle kvinner
Bevegelsen «opprørske bestemødre» har blitt en nytt og
spennende innslag i den nord-amerikanske miljø- og
fredsbevegelsen. Den norske filmregissøren Håvard Bustnes
har laget dokumentarfilm om to av aktivistene som stiller
spørsmål ved doktrinen om evig forbruksvekst.

Om hovedpersonene:

Av ARNE STORRØNNINGEN

L

ysene slukkes i legendariske Aftonstjärnan
teater i Gøteborg, Sveriges eldste kino, drevet privat av
idealister og filmelskere. Det er
tid for tredje visning av Håvard
Bustnes dokumentarfilm om de
to amerikanske aktivistene Shirley (93) og Hinda (86.)
I Danmark er filmen vist på
over 40 kinoer og har gått for
fulle hus. Den danske kvalitetsavisen Dagbladet Information
karakteriserte filmen som «et
mesterstykke».
På den internasjonale filmfestivalen i Gøteborg som jeg
besøkte, er den nominert til prisen for «Årets dokumentarfilm».
I løpet av festivalen er den satt
opp med 4 visninger, inkludert
en ekstravisning. Også her er det
knapt et ledig sete å oppdrive.
Hva er det som gjør at filmen
som tar opp kompliserte sammenhenger i verdensøkonomien,
så langt har tiltrukket seg et
stort publikum? I tillegg stiller
den spørsmål ved vedtatte sannheter som fortsatt regnes som
god fisk blant et overveldende
flertall av fagøkonomer og politiske beslutningstakere.
Kan det være så enkelt at den
overraskende store interessen for
filmen og den positive mottakelsen hos kinopublikum, viser at
det finnes en common-sensebasert, nærmest intuitiv forståelse hos tenkende mennesker,
om at uendelig forbruksvekst,

ikke er mulig i en verden med
begrensede ressurser?
Jeg velger å la spørsmålet stå
ubesvart. Men i løpet av den
drøyt timelange visningen i den
nesten 100 år gamle kinosalen i
Gøteborg er det liten tvil om at
Håvard Bustnes og det norske
produksjonsselskapet Faction
Film har truffet en nerve. Stemningen i salen var ikke til å ta feil
av: humring, latter, en og annen
tåre som ble tørket bort i mørket, og stort engasjement under
spørrerunden etter visningen
hvor regissøren svarte på spørsmål fra salen.
Bustnes og teamet hans har
avgjort maktet å gjøre filmen
nær, menneskelig, med et smilende spark i baken til angsten
for geriatriske realiteter, for
rynker og aldring, som har fått
fotfeste i mainstram reklame og
i kommersiell kinofilm. Filmen
er ikke en populærvitenskapelig
framstilling av vekst-kritikken.
«Det som er i fokus er det nære
vennskapet mellom Shirley og
Hinda og problemene de to kvinnene møter når de prøver å forstå
maktelitens tankegang, økonomisk vekst og mantraet om at
vi må shoppe for å redde økonomien vår», forteller Håvard
Bustnes når jeg møter ham til
intervjusamtale etter visningen.
– Hvordan begynte det? Hvorfor
et så spesielt tema?
– Det startet med lange diskusjoner i lunsjpausene på job-

ben, minnes Håvard Bustnes. Vi
var flere som var nysgjerrig på
hva som lå bak selve vekst-ideen,
forestillingen om at stadig mer
økonomisk vekst, selv i rike land
med materiell overflod, var regnet som kanskje den viktigste
løsningen på finans- og gjeldskrisen. Da vi startet å undersøke
saken nærmere kom vi tilfeldigvis over den nordamerikanske
bevegelsen «Raging Grannies»,
forteller regissøren. Vi fant ut
at de to ville være ypperligere
figurer i en dokumentarfilm om
temaet.
Det er ingen akademisk film. Du
stiller kanskje flere spørsmål enn du
gir svar?
–Vi ønsker å trigge publikums interesse og nysgjerrighet
og å motivere folk til å sette seg
grundigere inn i problemstillingene, sier Bustnes. Derfor har vi
også ønsket å lage en film som
bedrifter, skoler, organisasjoner
og andre engasjerte grupper kan
bruke. I slutten av mars legger vi
ut på tur med hurtigruta langs
norskekysten fra Tromsø til Bergen. I land blir det filmvisning
med mulighet til å møte og diskutere filmen og temaet med de
to hovedrolleinnhaverne som
kommer hit i forbindelse med
Norgeslanseringen.
Framtiden i våre hender er
en viktig samarbeidspartner, og
leder Arild Hermstad blir med
på flere av arrangementene.

Shirley (født 1923) er bosatt i Seattle , og har vært aktivt medlem
av Raging Grannies i rundt 10 år.
Arbeidet har ført Shirley i arresten
13 ganger, men det stopper ikke
henne fra å kjempe for det hun
tror på!. Før hun pensjonerte seg,
jobbet Shirley som førskolelærer i
en barnehage. Hun har også jobbet med teater. Shirley har fem
barn, syv barnebarn og fjorten
oldebarn.
Hinda (født 1929) er også bosatt
i Seattle og har vært politisk
aktiv i mange år. Hinda og Shirley
møttes da de begge var med i en
teatergruppe som het «Playback»
for 30 år siden. Hindas foreldre
var jødiske og flyktet fra Russland
til USA under den russiske revolusjonen i 1917. Hinda vokste opp
i New York og fikk sin utdanning
ved Brooklyn College. Femten år
senere flyttet hun til Seattle, hvor
hun oppdro sine to barn, studerte
dans og tok en mastergrad i rådgivning. Hun har vært danser på
Northwest Theatre og sluttet seg
til Raging Grannies i 1999. Hinda
har to barnebarn.
Håvard Bustnes er en prisbelønt
regissør og produsent fra Trondheim, regiutdannet fra Høyskolen
på Lillehammer og eier av produksjonsselskapet Faction Film.
Hans to siste dokumentarfilmer
Helsefabrikken og Blod & Ære er
blitt vist over hele verden. Blod
& Ære vant Amandaprisen for
beste dokumentar og prisen for
beste nordiske dokumentar under
Nordisk Panorama i 2008.
FOLKEVETT nr. 1 • 2014
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Omstilling Sagene

02.

01.

03.

Et samfunn bygd på fellesskap
Drømmer du om et samfunn fri for
avhengighet av fossile brensler? Et
samfunn godt rustet med tanke på
klimaendringer og andre miljø- og
samfunnsutfordringer? Et samfunn
bygd på bærekraft og fellesskap?
Tekst: HELENA SVELE
Foto: OMSTILLING SAGENE

T

ransition-bevegelsen og
Omstilling Sagene har
tatt grep og startet en
omstillingsprosess.
– Det er mange problemer vi
står ovenfor, men det er vi som
personer som må endre oss først,
sier Camilla, en av initiativtakerne bak Omstilling Sagene.
Ildsjelene Camilla og Dayton
fikk inspirasjon til å starte opp
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initiativet etter et todagers kurs
om Transition-metoden i London våren 2010. Samme år traff
de Siri på et seminar, og sammen
tok de videre ideen om omstilling i Norge.
Høsten 2010 ble Omstilling
Sagene etablert av en gjeng på
seks personer, og organisasjonen
er voksende. Alle kan ta initiativ,
men det er viktig å ta ansvar for

at prosjektene blir gjennomført.
Ellers så er gjengen bak OS opptatt av å ha en uformell atmosfære fri for statutter og regelverk.
Omstilling Sagene er i dag et
yrende lokalt miljøinitiativ med
aktiviteter lokalisert i bydelen,
men med aktive mennesker også
utenfor. Initiativet gir folk mulighet til å delta og komme med løsninger i fellesskap, og all aktivitet
er basert på frivillighet. Det holdes gratis eller lavkostnad lavterskelkurs i alt fra ciderbrygging til
sykkelreparering. OS organiserer
i tillegg urban dyrking, filmvisninger, byttemarkeder med mer
i nærmiljøet.
Kunnskapsoverføring

Et viktig moment ved Omstilling
Sagene er praktisk kunnskapsoverføring gjennom kursing.
– Mye nyttig praktisk kunnskap

er i ferd med å forsvinne om vi
ikke tar vare på den gjennom
videreformidling, poengterer
Siri. På kursene er det både unge,
gamle og barnefamilier som deltar. De mest populære kursene,
blant annet melksyregjæring,
sykkelreparering og surdeigsbaking, går igjen og disse kursene
er gjerne fullbooket.
Et eksempel på hvor nyttig
praktisk kunnskapsoverføring
kan være er nyttevekstvandringen i Torshovdalen.
Urban dyrking

Et annet område Omstilling
Sagene jobber med er urban dyrking og dette er noe mange engasjerer seg i. – Det å dyrke egen
mat er med på å gjøre lokalbefolkningen mindre avhengig av
matinnkjøp, og samtidig spres
gleden ved å gjøre noe i felles-

Fakta

Fossilfritt og robust
Transition-bevegelsen er et
globalt nettverk av bærekraftige
lokalsamfunn, og har inspirert
mennesker verden over til å
jobbe for mer bærekraftige og
levende lokalsamfunn. Målet
med Transition-bevegelsen er
å gjøre lokalsamfunn mindre
avhengige av fossile brensler, og
mer rustet til å takle miljø- og
økonomiske kriser. Samtidig er
intensjonen å skape et samfunn
basert på fellesskap. Bevegelsen
har fått fotfeste i Norge med omstillingsprosjekt som Omstilling
Sagene.

04.

skap, forklarer Camilla. Gruppa
har blant annet en årlig parsell
på Geitmyra skolehage der hagetilhengere kan dyrke økologisk
frukt og grønt. OS ohar også
tatt over bydelens permakulturinstallasjoner på Gråbeinsletta og i Bjølsenparken til glede
for lokalbefolkningen og omreisende i Sagene bydel.
Gjengen bak Omstilling
Sagene er enige om at ”tilhengerhagen for hagetilhengere” er
av tiltakene som har fått mest
oppmerksomhet. Den grønne
oasen av en tilhenger plasseres
på offentlige parkeringsplasser
som en stille protest mot at kjøretøy tar opp en altfor stor del av
det offentlige rommet.
Omstilling Sagene har også
hatt flere aktiviteter innendørs.
I oppstarten gikk det i filmvisninger hovedsakelig med
temaer som miljø, utvikling og
natur. De inngikk en avtale med
bydelen om å låne gratis lokaler
i Sagene samfunnshus mot at de
stelte bedene utenfor, og denne
ordningen har de fortsatt med.

01. Omstilling Sagene bygger på samarbeid og fellesskap mellom beboerne som
deltar i prosjektet.
02. Helårsvirksomhet og full trøkk året
rundt i prosjektet Omstilling Sagene
03. Beboerne som deltar lærer hverandre
opp. De praktiske kursene i f.eks. brygging, melkesyregjæring, sykkelreparering
og surdeigsbaking er populære.
04. Tilhengerhagen for hagetilhengere er et av tiltakene som har fått
stor oppmerksomhet. Hagetilhengeren
parkeres blant annet på ledige p-plasser
som en stille protest mot miljø-uvennlig
arealnyttelse.

Filmene som blir vist er ment for
å inspirere og tilby løsninger, og
etter filmene er det tilrettelagt
for diskusjon og utveksling av
gode ideer.
Èn gang i måneden arrangeres Omstillingskafé der folk
tar med mat og drikke for å
dele. Her er også mat som har
blitt høstet inn fra gruppas parsellhage. Omstillingskafeen er
samtidig en anledning for å bli
kjent med andre likesinnede og
å feire. – Det er viktig å feire det
vi har fått til i gruppa, og det
er noe vi også har blitt flinkere
til etter hvert, forteller Dayton.
I fjor ble det arrangert 3 års
bursdagsfeiring samtidig som
Omstillingskaféen. Omstilling
Sagene handler mye om det å
dele og skape fellesskap.
Dele-økonomi

Transition-bevegelsen inkluderer ideen om å etablere en
dele-økonomi, det vil si en
økonomi som er bærekraftig
og miljøvennlig. Omstilling
Sagene har fått tildelt noen

midler fra Sagene bydel, men
det brukes generelt lite penger
til tross for et høyt aktivitetsnivå. - Det å få til aktiviteter
handler vel så mye om tid
og tilgang til lokaler, forteller Camilla. Aktivitetene har
blitt gjennomført takket være
idealistisk samarbeid med
bydelen og iherdig innsats fra
engasjerte frivillige.
Omstilling Sagene fremmer nye typer handels-, bytteog lånesystemer som LETS og
SkyLib. I tillegg arrangeres det
jevnlige byttemarkeder i regi av
OS. Omstilling Sagene er generelt opptatt av verdiskapning,
og støtter småskalabedrifter.
– I framtiden er det kanskje
ikke behov for initiativ som
Omstilling Sagene fordi omstillingen er blitt en integrert del av
samfunnet, tror Camilla.. Det å
være med å bidra med noe konkret i fellesskap er også med på
å forsterke det man tror på. OS
består av en positivt orientert
gruppe som ser på løsninger,
slår Dayton fast.
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Meninger

Av Thorbjørn Bjørnson

TID FOR REDUSERT
FORBRUK
02.

04.

Hvilken strategi har Framtiden i våre hender tenkt
å bruke i miljøkampen i årene fremover?

G

runnen til spørsmålet
er egne observasjoner
fra jeg med store forventninger og stort håp registrerte Erik Dammanns tanker
på begynnelsen av 1970 tallet
og fram til i dag. Jeg tenkte den
gang at disse tankene var «midt
i blinken» og en logisk konse03.
kvens av det som vi allerede den
gang så at var i ferd med å skje:
Vårt forbruk var i ferd med å bli
for stort til det naturen kunne
tåle og en reduksjon i forbruk
og endring av livsstil var nødvendig for å gjenopprette naturens
balanse.
Når vi nå 40 år senere ser
hva som er skjedd, kan det være
grunn til å stille noen spørsmål.
Tredoblet forbruk

I løpet av disse årene har vi tredoblet vårt forbruk. Det har
vært enkelte «bølger» med økt
oppmerksomhet rundt miljøspørsmål og med varierende
trykk og lengde. Mange organisasjoner og mennesker hevder de
er opptatt av miljøspørsmål, fra
Fivh via Bellona til Statoil. Felles for alle, i større eller mindre
grad, er at miljøkampen i svært
liten grad skal føres på en måte
som gjør at vi må forandre vår
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livsstil vesentlig. Miljøet skal
berges teknologisk, dvs vi skal
kunne fortsette å leve som før,
men med tekniske løsninger som
gjør at naturen ikke blir skadelidende. Et eksempel på dette er
satsningen på elektriske biler.
For enkelhets skyld kan en
dele ressursbruken i forbindelse
med bilkjøring i tre, der ca en tredel går med til å bygge og vedlikeholde bilen. En tredel går til å
bygge
02. Arkitektstudent
og vedlikeholde
Eva Liisaveinettet.
Lepik
synes siste
den nyetredelen
ordningengår
fungerer
bra
Den
til drivog
tror
gratistilbudet
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detopp
jo
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Miljøversting

Hvis en tar for seg en bil som
Tesla, mod. S, som er den elbilen rike gutter vil ha, så kan
den snarere karakteriseres som
en miljøversting heller enn en
miljøbil. Det begrunner jeg
med at produksjonen av denne
bilen er svært ressurskrevende,
05.
ikke
minst på grunn av den
enormt ytelses-rike batteripakken denne bilen er utstyrt med.

“

pengene i og med at den er helt
avgiftsfri i tillegg til at de kan
kjøre i kollektivfeltene og passere
gratis i bomstasjonene. Kall det
bare ikke et miljøvalg
Mye av miljødebatten dreier
seg om energi og hvordan vi
skal dekke opp et stadig økende
energibehov i framtiden. Det
kan virke som om mange tror at
hvis vi finner energiformer som
er basert på fornybare ressurser

Mobilitet for alle mennesker er en viktig
Tesla
S, som
er den el-bilen
begrunnelse
for tiltaket.

rike gutter vil ha, kan snarere
karakteriseres som en miljøversting enn en miljøbil

I tillegg bruker den mye energi
til framdriften, både på grunn
av tyngden, men også på grunn
av ytelsen. Modell S leveres med
en ytelse på fra 387 til 476 hk.
Folk kan gjerne kjøpe Tesla, de
får jo mye avansert teknologi for

så er de fleste miljøutfordringer
løst. Lite snakkes det om ressursene som går med til å bygge
opp alternative energiverk. Pr i
dag er for eksempel vindmøller
så ressurskrevende å bygge at de
ikke er økonomisk drivverdige i

Meninger

06.

seg selv uten betydelig subsidiering. Det samme gjelder annen
alternativ energi. Grunnen til
at de likevel blir bygget er at vi
med vårt kolossale energibehov
trenger energien. Men som sagt,
ressursene som går med til å
utnytte alternative energiformer
er enorme og ikke «bærekraftig»
i et miljøperspektiv.
Vekstmyten

Opp gjennom årene har vi hatt
enkelte blaff hvor miljøet har
kommet på dagsordenen i en
periode. På 80-tallet hadde vi
Brundtland-kommisjonen som
lanserte begrepet bærekraftig utvikling og Gro Harlem
Brundtland fikk mye positiv
oppmerksomhet som leder av
denne. Hun pekte blant annet
på vårt store forbruk som en stor
miljø-utfordring. Kontrasten ble
derfor stor da hun som statsminister få år senere, proklamerte
at ved hjelp av arbeiderpartiets

politikk skulle folks kjøpekraft
økes betydelig.
Dette er kanskje en av miljøkampens største utfordringer; de forskjellige kreftene
i samfunnet som drar i hver
sin retning. Miljøvernkreftene
på den ene siden som for det
meste ønsker en utvikling der
forbruksveksten stopper opp,
og økonomene og samfunnslederne på den andre siden som vil
ha økonomisk vekst. Hittil har
det som kjent vært pengemakten
som råder.

bra , men det blir ikke mer av
hverken mat, rent vann, frisk
luft eller rent miljø, om arbeidsplassen ikke direkte er rettet
mot dette. Som regel tvert i mot.
Når Gardermoen nå skal bygges
ut for å kunne transportere enda
flere millioner reisende, blir det
sikkert flere arbeidsplasser, men
det blir også litt mindre dyrket
mark hvor det kan produseres
mat. Hva denne utbyggingen
ellers har å si for miljøet skjønner alle.

Areidsplasser

Redusert forbruk – tar vi
debatten?

Arbeidsplasser blir ofte brukt
som argument for at en virksomhet skal etableres eller opprettholdes,
Opprettelsen av en arbeidsplass medfører at penger flyttes,
fra «et sted» i samfunnet hvor
penger fins til noen som trenger
pengene for å kjøpe mat, bolig
klær osv. Og det er selvfølgelig

Derfor: skal miljøutfordringene
tas på alvor, må miljøet komme
på dagsordenen på en helt annen
måte enn hittil. Vi blir nødt til
å ta debatten om vi er villige til
å redusere vårt forbruk. De 40
årene med sterk forbruksvekst
som vi har hatt siden Dammann startet sin bevegelse har
med all tydelighet vist oss at det

ikke er nok å prate om miljøet
og å henstille til folk om å sortere søpla si, sykle til jobben eller
kjøpe økologisk mat for den saks
skyld. Vi kan heller ikke innbille
oss at resten av verden ikke vil
strebe mot å komme opp på
vårt forbruksnivå, hvis ikke vi
kan vise at det er mulig å få et
samfunn til å fungere godt med
et lavere forbruk enn vårt.
Om det er mulig å snu utviklingen, vet jeg ikke, men jeg vet
at om vi ikke klarer det så vil
livsmiljøene våre etter hvert bli
sterkt forringet.
Tør Framtiden i våre hender å
ta debatten på ordentlig, slik at
vi slipper å gå utfor stupet med
bind for øynene?
Thorbjørn Bjørnson er livstidsmedlem i Framtiden i våre hender. Til
daglig er han gårdbruker og driver
Aulestad gård i Gausdal, som hans
oldefar Bjørnstjerne Bjørnson
kjøpte i 1874.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

«Ein rar låt med eitt»

“

En overskyet kveld tidlig i april.
Jeg står på en skogsvei ved et tjern
og har øynene rettet mot himmelen. Kikkerten hviler på brystet.
I bakken ned mot tjernets grå is
henger hvitveis med hodet. Oppe
i trærne holder trostene og rødstrupene sangkonkurranse. Men
øynene mine konsentrerer seg om
en annen fugl, en hemmelighetsfull og særegen en. En fugl som
gjør min opplevelse av aprilkvelden dypere.

Med på kjøpet får du skumringen i
vårskogen, den alene gjør livet lettere.
«Ort ort ort pisst» – plutselig er den butte, baktunge fuglen
over meg. Jeg hører den før jeg ser
den. Først knurrelyder, så en kraftig, skarp lyd. På få sekunder er
den borte igjen, men den rekker
å skape en følelse av høytid i meg,
og en gjenkjennelsesglede. Og
venter jeg litt, kommer den igjen.
Tiur- og orrhanelek kan være
krevende for en observatør. Å oppleve rugdas paringslek er enklere.
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Du trenger ikke tråkke langt inn i
skogen eller fryse natten gjennom
i kamuflasjetelt. Rugda kan du se
og høre nær tettbebyggelse. Selv
opplever jeg hver vår det merkelige rugdetrekket bare noen hundre meter fra der jeg bor.
Jeg fikk kjennskap til rugdas
trekk da vi på skolen leste Tarjei Vesaas’ roman ”Fuglane”. En
dag satt romanens hovedperson
Mattis på trammen i skumringen og hørte «…ein liten ljod! Ein
rar låt med eitt. Og nokre stutte,
kavande vengeslag kunne han
samstundes skimte i lufta over
seg. Så nokre låge kalleljod att,
på eit hjelpelaust fuglespråk. Det
fór rett over huset. Men det fór òg
tvers gjennom Mattis».
Hjelpelaust fuglespråk? Navnet rugde kommer sannsynligvis
av den rare lyden denne vadefuglen lager. Rugde er i slekt med
islandske hrygla som betyr ”uren
halslyd”.
Mens jeg står her sitter en
paringsklar hunn nede i barskogdypet et sted. Hannen jeg ser driver fluktspillet sitt for å vise seg
fram for henne. Ringmerking
viser at de samme hannene sirkler over den samme skogen år

etter år. Fluktspillet har lignende
funksjon som småfuglhannenes
sang, nemlig tiltrekking av hunner og markering av revir.
Driver jeg selvterapi her
jeg står stille i rå lukt fra snøsmelting? Jeg tror det. Jeg er oppslukt av et flygende objekt som
med jevne mellomrom passerer
som en kule over grantoppene.
Resten av verden har jeg stengt
ute. Mobilen er avslått.
Mot det halvlyse skydekket
ser jeg bare silhuetten av den
duestore vadefuglen. Jeg ser den
vender det lange, spisse nebbet
på skrå nedover, nebbet den ellers
borer centimetere ned i bakken
for å plukke meitemark, men jeg
skjelner ikke fjærdrakten. Den
ligner vissent løv og danner en
sjelden god kamuflasje. Rugda
lever et bortgjemt liv og det er
bortimot umulig å fange en stillesittende rugde i kikkerten.
Hva består min opplevelse
av? Den er en blanding av det jeg
observerer her jeg står, det vil si
fuglens flukt og lyd og naturen
rundt den, og av det jeg fra lesing
av «Fuglane» og håndbøker har
fått en forestilling om. Å vite at
hannen prøver å tiltrekke seg en

hunn på bakken, skjult for meg,
er vesentlig. Det jeg opplever blir
slik større enn glimtet jeg får av
fuglen gjennom ører og øyne.
Godt er det også for meg å erfare
noe som ikke tilhører oss mennesker, et glimt inn i en annen
virkelighet.
Rugda hekker over det meste
av Norge. Den kommer sørfra
til hekkeplassen i mars-april og
blir her til september-oktober.
Etternølere rømmer landet først
når tele og snø gjør det vanskelig
å bore nebbet ned i skogbunnen.
I milde vintre overvintrer noen
langs kysten i Sør-Norge.

«Ort ort ort pisst». Der er den
igjen, den butte, baktunge, i stor
fart. Jeg rekker så vidt å se den i
kikkerten, men det er godt å få
bekreftet at noe fungerer slik det
skal i naturen. Nå mens jeg står
her i hundremeterskogen min,
flyr 30-40 tusen rugdehanner
over norske tretopper. «Vinglete
rugde flyr sin forrykte / paringssirkel om igjen og om igjen», skriver Harald Sverdrup.
Flere millioner rugder blir
årlig skutt i Europa. Den er
et populært jaktvilt. Det fikk
Mattis erfare. Han forteller om
rugdetrekket sitt til en gutt som

viser seg å være jeger og som
samme kveld skyter fuglen.
Er du klar for en uren lyd og
en forrykt paringssirkel? Klar for
en times time-out-terapi? Så dra
til skogs i hvitveistiden. Helst i
overskyet vær og etter at sola er
gått ned. Still deg opp på et sted
med oversikt, en lysning, et tjern,
et hogstfelt – gjerne med en myr
i nærheten. Sjansen er stor for at
du blir vitne til en av de mange
pussigheter evolusjonen har
frambragt. Med på kjøpet får
du skumringen i vårskogen, den
alene gjør livet lettere.

Rugde (Scolopax rusticola) er en fugl
som forekommer i hele Norge, og som
kjennetegnes ved at den har forholdsvis
korte bein til å være en vadefugl og svært
langt nebb. Den er 33-35 cm lang med en
vekt på rundt 300g. Rugda er brunspraglete med tverrstriper på undersiden.
Rugda forlater Norge i oktober- desember, for å overvintre i varmere strøk.
Den kommer tilbake i mars- april. Rugda
har et trekk om morgenen og kvelden.
Hensikten med dette er at hunnene som
sitter på bakken skal kunne velge make.
Låten under trekket kan beskrives som
ort, ort, ort, pisst.
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Genmodifiserte organismer
Christoffer Ringnes Klyve
leder i Fivhs avdeling for klima og miljø

HVOR FARLIG ER
EGENTLIG GMO?
Sannheten om GMO er atskillig mer nyansert en både GMOmotstandere og –tilhengere liker å framstille den. Dessuten
overvurderer begge sider i konflikten hvor viktig GMO er i
den store sammenhengen.

S

lik oppsummerer den
erfarne miljøjournalisten
Nathaniel Johnson etter
å ha dykket ned i for- og motlitteratur, og snakket med en
lang rekke forskere, aktivister,
industrifolk og bønder.
Vi som er opptatt av planetens ve og vel er ofte glade i føre
var-prinsippet, dvs at usikkerhet
om mulige negative konsekvenser ikke kan brukes som unnskyldning for å ture fram med en
praksis eller teknologi som kan
skade miljøet. I klimasammenheng blir dette ofte brukt som et

“

Føre var-prinsippet blir også
flittig brukt i argumentasjonen
mot genmodifiserte organismer
(GMO), og ligger også til grunn
for den norske, restriktive tilnærmingen til GMO. Fordi vi ikke
kjenner konsekvensene fullt ut,
bør vi være restriktive. I praksis
er det dermed ikke tillatt å dyrke
GMO i Norge, mens forskningen
er strengt regulert.
GMO-dypdykk

Spørsmålet er hvor lenge vi skal
være føre var? Hvor sikre må vi
være på at noe er trygt før det

En hovedkonklusjon er nok at spørsmålet
om man er «for» eller «mot» GMO ikke er
så fryktelig viktig

argument for at usikkerhet om
de nøyaktige sammenhengene i
klimasystemet ikke kan brukes
som unnskyldning for å la være å
kutte utslipp, ettersom forskningen mener at det er sannsynlig at
en sammenheng finnes.
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bør tillates? Hvor mye forskning
trenger vi? Dette spørsmålet ligger til grunn for miljøjournalisten Nathaniel Johnsons dypdykk
inn i GMO-debatten. Gjennom
en serie grundige artikler for
Grist.org prøver han å gå for-

domsfritt løs på argumentene på
begge sider av debatten. Johnson
er selverklært GMO-skeptiker,
men bedyrer at han er åpen for
å skifte til et mer positivt standpunkt dersom han gjennom prosessen oppdager ny kunnskap.
Et interessant poeng med
GMO-spørsmålet er at debatten
gjerne har fokusert på framtiden:
Hvilke negative konsekvenser vil
GMO få for utvikling av resistente
plantesykdommer? Hvordan kan
såkalt «gyllen ris» forbedre ernæringen for fattige asiater? Nå som
GMO har vært dyrket og spist i
ca tjue år, går det også an å si noe
om den faktiske situasjonen i dag,
og dette prøver Johnson iherdig å
holde fokuset på.
Høy temperatur

Ytterpunktene i GMO-debatten
er lette å karikere: Påstander
om at GMO handler om grådige kjemiselskapers hemmelige plan om å utvikle skumle
mutantgrønnsaker som kommer til å gjøre bønder og vanlige
folk til slaver, er like urimelige
som påstanden om at GMO er
løsningen på hvordan vi skal fø
ni milliarder mennesker i 2050.
Heldigvis har debatten modnet litt, men det er fortsatt stor

avstand i virkelighetsforståelsen.
Nesten alle artiklene i serien har
flere hundre kommentarer, fra
både tilhengere og motstandere
av GMO.
Så hva skjer? Ombestemmer
han seg? Kanskje litt, er vel svaret.
Her er noen hovedfunn:

• GMO har hatt positive konsekvenser for miljøet: GMOer som
inneholder bakterier som dreper
insekter har redusert behovet for
miljøskadelige insektmidler.
• GMO har hatt negative konsekvenser for miljøet: GMOer som
tåler sprøyting av glyfosat eller et
annet ugrasmiddel, har ført til
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en økning i bruken av kjemiske
ugrasmidler.
• GMO-mat blir testet og regulert
på en brukbar måte, men prosessen kunne med fordel vært
mer åpen
•
Det er lite eller ingen solid
dokumentasjon på at man blir
syk av å spise GMO-mat
• Det er nå ikke lenger et stort
problem å drive uavhengig
GMO-forskning, selv om det
fortsatt er begrensninger. Mye
av forskningen på feltet er reelt
uavhengig av industrien.
•
GMO-kritiske forskere har
blitt hudflettet av kolleger på
en måte som har vært både uri-

melig og ute av proporsjoner, og
har fått alvorlige konsekvenser
for de involverte forskerne.
Dette kan ha redusert andre
forskeres vilje til å gå løs på kritiske aspekter ved GMO.
• Så langt er det først og fremst
selskapene og bønder som driver i stor skala, som har tjent
penger på GMO. Bønder som
driver i mindre skala har også
tjent litt, primært på grunn av
redusert risiko, men har også
blitt mer avhengige av å kjøpe
«pakker» med frø og sprøytemidler fra det samme selskapet.
• Det er lite som tyder på at GMO
har vært spesielt nyttig for for-

brukere, aller minst i fattige
land. Forbrukere i rike land
som tillater GMO, har sannsynligvis fått litt billigere mat.
Løfter om «gyllen ris» har blitt
skjøvet fram i tid. Dette kan
fortsatt vise seg å bli en suksesshistorie.
En hovedkonklusjon er nok at
spørsmålet om man er «for» eller
«mot» GMO ikke er så fryktelig
viktig, og at det er flere andre
viktigere spørsmål i debatten
om landbruk, matproduksjon
og miljø. Noen typer landbruk
er rett og slett ikke bærekraftig, og GMO kan fint inngå i

slikt landbruk. Men det finnes
også GMOer som har bidratt
til f.eks. å redusere bruken av
sprøytemidler, og det er vanskelig å avvise dette som irrelevant.
Det er også lite som tyder på at
GMO-mat i seg selv er mer risikabelt eller usunt enn annen
mat.
Sett at noen kom på markedet med en slags «open source»variant av GMO, som hadde
noen trekk som var bra for miljø
og fattige bønder, for eksempel
motstandsdyktighet mot tørke.
Hvor enkelt er det å være GMOmotstander da?
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Vintersykling

Enklere enn du
Å komme i gang med vintersykling krever ikke mer enn at du har lyst til å tøye
sykkelsesongen. Det er verken ekstremt eller skummelt, skriver sykkelbokforfatter og
helårssyklist Øivind Wold som har gjennomført 25 vintersesonger på tohjulingen sin.
Tekst ØYVIND WOLD

Selv på de aller sureste vinterdagene, med tett snødrev og kuling,
ser man syklister ute på vei til og
fra jobb eller skole. Hva slags folk
er dette egentlig, en gjeng machogubber og superentusiaster med
kjærlighet til is, frost og kulde?
Sannheten er vel heller at de
er som folk flest, bare at de har
utvidet sesongen og oppdaget at
vintersykling verken er skremmende eller ekstremt. Hovedårsaken til at folk velger sykkelen
i den mørke årstiden er først
og fremst at det er praktisk, på
mange dager går vintersyklingen
nesten like fort som om sommeren. Et annet viktig poeng er at
hverdags-mosjonen som helårssyklingen gir, er en enkel og fin
måte å holde formen vedlike. I
dag er det også mulig å få fullt
fungerende vinterutstyr, uten å
måtte grave hull i lommeboka.
Dørstokkmila.

Det er en utbredt oppfatning at
det er is og glatte forhold som
gjør vintersykling så skummelt
og vanskelig. Men det som eventuelt er litt skummelt er mørket, med påfølgende manglende
synlighet. Det hjelper ikke med
verdens beste piggdekk, om en
bil som kommer bakfra ikke
ser deg. Punkt nummer en for
vintersykling er å være synlig
for andre trafikanter, ved hjelp
av lykter, refleksvester og gjerne
sterke farger på jakken.

“

Om du ikke ønsker å komme fram
svett bør du venne deg til å sykle litt
langsommere.

Bekledning
02.
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Det trengs ikke spesialklær for
vintersykling, alminnelige fri-

Vintersykling

tror!
luftsklær som de fleste har i
skapet, duger bra. Ved å sykle
utvikler kroppen varme og man
kan ofte klare seg meg ganske tynne plagg på overkropp
og bein. En tynn ulltrøye, og
kanskje en tynn fleece på kalde
dager, under en lett frilufts- eller
sykkeljakke er ofte nok.
På beina kan en lett skallbukse utenpå hverdagsbuksa
duge bra. Tær og fingre derimot
er mere utsatt og tjukke votter
forede vintersko er noe du vil
verdsette når termometeret kryper godt under null. En tynn lue
under hjelmen sammen med en
ull-buff i halsen er en god kombinasjon, buff-en kan trekkes
opp over munn og nese på de
virkelig kalde dagene.
Dekk

Kjøreforholdene og føret endrer
seg mye under vinteren. I Osloområdet for eksempel, kan det
skifte fra dag til dag og gjerne i
løpet av døgnet også. Det er ikke
mange dager en vanlig vinter det
er virkelig glatt, men det er uansett greit å ha piggdekk stående
på sykkelen nettopp for disse
dagene. For de fleste syklister vil
det holde lenge med vinterdekk
for transport-sykling, som gjerne
har fra hundre til to hundre pigger pr dekk. Da kan du klare de
fleste forhold, om du tar det litt
forsiktig i svingene.
Sykler du jevnlig under forhold med masse is, kan du se på
dekk med både tre og fire hundre pigger pr dekk. De gir veldig
bra grep, men disse dekkene er
temmelig kostbare, rundt tusen
kroner pr dekk.
Teknikk

Piggdekk er betydelig tyngre enn
sommerdekk og snø og slaps kan
gi merkbar mer rullemotstand,
en naturlig konsekvens er at det

krever noe mer energi å sykle.
Om du ikke ønsker å komme
fram svett bør du venne deg til
å sykle litt langsommere. Bruk
gjerne ventilasjonsmuligheter i
jakka aktivt ved å åpne opp glidelåser i motbakker.
Som regel er veibane og sykkelfelt smalere om vinteren
grunnet manglende eller dårlig
brøyting. Som syklist blir man
tvunget til å sykle mer ute i veibanen, sammen med bilene. På
veier med mye trafikk blir du da
nødt til å følge mer med hva som
skjer bak deg, og et speil på styret
kan være nyttig.

02.

Spesielle utfordringer

Enkelte sider ved vintersyklingen
kan gjøre den ekstra utfordrende
– men ikke umulig! Snøvær i
kombinasjon med vind er veldig
ubehagelig for øynene, men kan
lett løses med å bruke sportsbriller med lyst glass.
Snøvær etterfulgt av plussgrader gir en veldig grisete sørpe, og
vanndammer bestående av vann,
slaps, skitt og salt. Det skaper
ikke bare umiddelbart rust-problemer på sykkelen, men også
mye møkk og flekker på sko og
bukser. En vintersyklist må være
forberedt på dette, og et kanskje
selvfølgelig tips er å ha liggende
et sett med gamle overtrekksbukser og vintersko det ikke er
så nøye med, for bruk på slapsedagene. Sykler du i smeltesørpe
bør du smøre sykkelkjedet ofte,
gjerne daglig. Med olje på sprayboks er det fort gjort.
Vintersykling – hva skjer?

Sportsbransjen har oppdaget
at det er såpass mange som
sykler om vinteren at de nå ikke
bare selger egne jakker, bukser
og hansker til denne gruppen
syklister, men også fiks ferdige
sykler. Det er gjerne snakk om

03.

komplette pakker med solide
enkle hybridsykler uten støtdempere, og med piggdekk, skikkelige skjermer og lyktsett.
Det er også kommet dekk med
lettvekstpigger. De senker vekten
med rundt tre-fire hundre gram
pr dekk, som i denne sammenhengen er veldig mye. De er først
og fremst aktuelle for de som
sykler langt og forholdsvis fort.
I løpet av de siste årene har
prisene på kraftige og oppladbare sykkel-lykter falt fra opp
mot fem- seks tusen kroner, til
under tusenlappen. Det følger
med festemuligheter både for
styre og hjelm.

01. Klær og utstyr er viktig for syklister
som vil utfordre Kong Vinter.
(FOTO: FLICKR/CITIZEN 4474)

02. Vintersykling er for folk flest og
slett ikke noe skummelt, mener sykkelbokforfatter og artikkelforfatter Øyvind
Wold. (FOTO: ØYVIND WOLD).
03. Du trenger ikke nødvendigvis kle
deg i klassisk turklær på vintersyklen.
(FOTO: FLICKR/LORENA CUPCAKE)

Øyvind Wold skriver artikler for en
rekke norske sykkel- og friluftsblader.
Han har også skrevet turbøker for sykling i Oslo og på fjellet.
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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.

Redusert forbruk må til
På side26 og 27 står innlegget «tid for redusert forbruk» skrevet av
Thorbjørn Bjørnson. Jeg vil takke for utfordringene han gir.

Det er rett at mange miljøproblemer vokser fordi samfunnet fremdeles prioriterer vekst i økonomien foran miljøet. Redusert forbruk og massiv ressurssparing må til, noe Framtiden i mange år har vært nokså alene om å påpeke.
Men like lite som ny teknologi kan løse alt, vil redusert forbruk alene løse alt.
En helhetlig tilnærming fordrer at vi tar med begge perspektivene.
Framtiden i våre hender har siden 1974 hatt et annet mantra: «Samfunnsborgerne må selv ønske å delta i endringsprosessen» (hentet fra våre vedtekter). Vi arbeider for å unngå at vi går «utfor stupet med [eller uten] bind for
øynene» Den virkelige utfordringen er: Hvordan kan vi få med oss mange
nok engasjerte miljøvernere på de endringene som vi vet er nødvendige for
å skape et bærekraftig samfunn? Les gjerne også min Ytring på side 38 hvor
jeg sier mer om vår strategi for å få dette til.
Med vennlig hilsen
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Én av tre kan tenke seg «shoppestopp»
– Jeg er ferdig med billigmote
og impulskjøp for godt, sier
Irina Lee.

Krever at demonstranter frigis
I Kambodsja ble 23 tekstilarbeidere arrestert
da de demonstrerte for høyere lønninger.
Fem andre ble drept av det kambodsjanske
militærpolitiets kuler. Nå har Framtiden i våre
hender sendt brev til den kambodsjanske
ambassadøren.
Fagforeninger og frivillige organisasjoner
over hele verden protesterer nå mot den
hardhendte behandlingen av tekstilarbeiderne som har samlet seg i kampen for en lønn
de kan leve av.
I brevet krever Framtiden i våre hender og
Clean Clothes Campaign Norge at de 21 som
fremdeles er varetekstfengslet skal løslates
og at det skal settes i gang etterforskning
for å finne de ansvarlige for skytingen som
krevde fem liv.
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Hun er en av stadig flere nordmenn som
vil kutte ut shopping av unødvendige
ting. Framtiden i våre hender applauderer.
wI dag kjøper nordmenn dobbelt så
mye klær enn vi gjorde for 20 år siden.
Det merkes både i folks skuffer og skap,
men også hos Fretex som nå setter ny
innsamlingsrekord.
I en fersk undersøkelse fra DNB og
Ipsos MMI, gjengitt i VG, sier èn av tre
nordmenn at de enten har innført eller
vurdert å innføre «shoppestopp» for en
periode. Det er ikke rart, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.
– Vi har blitt litt mette. Vi har fylt opp
sportsboden og skuffer og skap. Og
lekekassene bugner over, sier Sandmæl.

Har du noe å bytte bort? Lets do it!
Har du noen bøker du vil gi bort? Eller kanskje du har en sykkel du
vil bytte bort mot at noen vasker vinduene dine? Kanskje du til og
med trenger hjelp til å lufte hunden din en uke?

Årets etikkversting
Bruken av miljø- og helseskadelig palmeolje er kuttet
med 70 prosent i Norge de
siste årene. Men Nidar, som
blant annet står bak favorittene «Smash!» og «Smørbukk», nekter å fjerne
palmeolje fra sine produkter. Derfor kåres Nidar til
«Årets etikkversting 2013»
av Framtiden i våre hender.
Det er ellevte år på rad Framtiden i
våre hender kårer årets etikkversting.
Det gjør vi for å gi en oppmerksomhet
til selskap som bidrar til miljøødeleggelser eller etikkbrudd, sier kommunikasjonssjef Sindre Tollefsen.
Putter du i deg en bit «Smash!», vil
én tidel av biten være palmeolje. I en
bit «Smørbukk» er det mer palmeolje
enn smør.

Brukervennlige nettløsninger, apper og smarttelefoner har gjort det stadig mer populært å bytte ting og tjenester. Et av de siste tilbudene er lets.no.
På lets.no kan du melde deg inn og registrere tilbud og ønsker, det være seg snømåking, barnevakt eller noe helt annet. Det er åpent for at enkeltpersoner, husholdninger,
bedrifter og organisasjoner kan registrere seg for bytte av ulike tjenester. Tanken bak
LETS er at kunnskap, evner og ferdigheter er til for å deles, og alle kan bidra og delta
med noe.
LETS står for Local Exchange Trading System, og fungerer som et alternativt rentefritt
økonomisk system. Systemet eksisterer blant annet i Storbritannia, Tyskland, Frankrike,
Australia, Nederland, Japan, Mexico, Argentina, Canada, USA og Norge.
TEKST: HELENA SVELE

Hemmelighold om norske OL-klær

Phenix, Dale of Norway og Moods of Norway har fått æren av å produsere den norske OL-kolleksjonen. Men ingen av selskapene er åpne om
hvor klærne til Aksel Lund Svindal og Marit Bjørgen er produsert.
– Det er uakseptabelt at de tre hovedleverandørene til OL ikke praktiserer åpenhet. Det viser at de henger langt etter i etikkarbeidet, og det burde utøverne ta opp med produsentene,
sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Åpenhet rundt leverandørlister er viktig for at forbrukere, medier og arbeidstakerorganisasjoner skal ha mulighet til å sjekke at varene produseres på en forsvarlig måte, både med
tanke på miljø og arbeidsvilkår,sier Hermstad, som oppfordrer Phenix, Dale of Norway og
Moods of Norway til å legge ut en slik oversikt på sine nettsider.
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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.

Vi blir sterkere

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

I fjor skrev Folkevett jevnlig om Framtiden i våre henders planer for en sammenslåing med Grønn hverdag. Jeg hadde stor tro på at en slik forening av
krefter ville gi miljøarbeidet i Norge et viktig og nødvendig løft. Men det viste
seg dessverre at Grønn hverdag hadde så store pensjonsforpliktelser at en
sammenslåing ble økonomisk umulig.
Tidlig i januar i år innstilte Grønn hverdag driften. Kort tid etter ble Framtiden i våre hender og
Naturvernforbundet enige om å samarbeide om
Grønn hverdag-stoffet. Vi skal drifte nettsidene
og facebook-sidene sammen, og vi skal fortsatt
tilby folk tips, inspirasjon og informasjon om
miljøvennlige og etiske valg. Vi samarbeider fordi
vi ønsker at folk skal få mest mulig nytte av det
viktige arbeidet Grønn hverdag har gjort.
Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet er i dag Norges to største miljøorganisasjoner, begge med drøyt tjue tusen medlemmer.
Begge var med å opprette Grønn hverdag for mer
enn tjue år siden. Jeg syns det er oppløftende at vi
nå skal arbeide sammen for å videreføre og styrke
hverdagsmiljøvernet i Norge. Det er viktigere enn
noensinne å bringe miljøkampen nærmere folks
daglige liv. Det er betydningsfullt å vise at selv
små justeringer i vaner kan få store ringvirkninger når de brer om seg. Hvem har sagt at det ikke
er mulig å få naboen til å endre sine miljøvaner?

Mer godt nytt: Framtiden i våre hender etablerte 1. januar i år et nytt kontor i Nord-Norge,
drevet av to tidligere ansatte i Grønn hverdag
i Tromsø. De to gjør en glimrende innsats og
bidrar sterkt til at hverdagsmiljøvernet videreføres. Det gjør også to prosjektledere som samtidig begynte på vårt hovedkontor. De dekker
hele Østlandet, og går sammen med kommuner,
bedrifter og skoler om alt fra økokjøring til miljøfyrtårn og tiltak for mindre matkasting.
Framtiden i våre hender er i vekst. Vi økte
medlemstallet med mer enn tusen personer i
fjor. I tillegg har vi fått flere ansatte og en styrket økonomi. Samarbeidet med Naturvernforbundet er også et oppmuntrende tegn på vekst.
Denne veksten må til for at flere nordmenn skal
ta miljøvennlige valg. Vi trenger mer enn noen
gang å komme i gang med handling som viser
at ikke bare politikere og næringslivet, men også
vanlige folk er viktige i kampen for å løse miljøog klimaproblemene.

Folkevett kolofon Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (fivh) som arbeider for miljøansvar, rettferdig fordeling og livskvalitet. Bladet er uavhengig av partipolitiske og religiøse interesser. Det kommer ut med fire nummer i året.
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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

UTGIS AV FRAMTIDEN I VÅRE HENDER (FIVH) 36. ÅRGANG NR.1 2014 KR 69,-.

Folkevett Folkevett
50.000 LESERE!
MAGASIN FOR
MILJØ, RETTFERDIG
FORDELING OG
UTGIS AV
FRAM TIDEN
LIVSKVALITET
I

VÅRE HEND

ER (FIVH

) 34. ÅRGA

NG NR

FRAMTIDEN
I VÅRE HENDER
40 ÅR
1974–2014

3 2013 KR

35,-

Magasin
for
Miljø, rett
ferdig
fordeling
og
livskvalite
t

DANSEN Oljefondet:
R
KULLKAUNDT
LVEN
side 1420

Stort jubileumsintervju
med Erik Dammann:

ta flere bevisste valg
følg våre bærekraftige tips
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Annonser i Folkevett!
Da når du 50.000 miljøengasjerte
lesere over hele Norge.
Annonseansvarlig:
Sverre A. Stakkestad, Grønn Markedskontakt as
E-post: sverre@gmk.as Telefon: 55 10 10 97 / 98 61 31 01

Slik kan du støtte
Framtiden i våre hender
Gaver
Vårt arbeid er basert på bidrag fra
enkeltpersoner. Gaver fra kr 500 til kr 12.000 gir
skattefradrag ved at beløpet du gir trekkes fra
din inntekt.

Bryllup
Firmafest
Hellviktangen er en praktvilla
med stor terrasse mot sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

Testamentariske gaver
Ønsker du å tilgodese Framtiden i våre hender
med testamentariske gaver og lurer på noe,
ta kontakt.

Minnegaver og andre gaver

Mange ønsker at minnegaver, bryllupsgaver,
bursdagsgaver og lignende skal gå til et godt
formål. Dersom du ønsker å støtte Framtiden i
våre hender på denne måten kan du benytte
kontonummeret under.

Vårt kontonummer:

1602 58 50800

Kontakt oss:

hellviktangen.no

66 96 01 70 sol@hellviktangen.no

Framtiden i våre hender
Fredensborgveien 24G
0177 Oslo

Telefon: 22 03 31 50
www.framtiden.no
post@framtiden.no
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Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo

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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Les mer om oss på framtiden.no

