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HOVEDTREKK
Framtiden i våre hender har lagt bak seg et
år preget av fornyelse og viktige strategiske
veivalg som ledet opp til høstens landsmøte
i Trondheim. Møtet samlet er enn femti
deltakere, med stemmeberettigede fra 15 av
våre lokallag. Det ble vedtatt en ny politisk
plattform og en toårsplan som pekte ut syv
tematiske mål innenfor våre to
hovedsatsingsområder: miljø og
samfunnsansvar.
Vi fortsetter å oppnå viktige seire i vårt
arbeid for mer etikk i næringslivet, og vi ser
en stadig økende interesse for miljøvennlig
mat og grønne tips. Samtidig er det ingen
grunn til å legge skjul på at det er vanskelig
å få gjennomslag i de store og viktige
miljøsakene. Klimameldingen kom i 2012,
og sammen med en rekke
miljøorganisasjoner arbeidet vi for å
forbedre meldingen. Resultatet var et
klimaforlik som flyttet politikken et lite hakk i
riktig retning. Men fortsatt legger et samlet
storing opp til at Norge ikke skal ta sin del av
klimakuttene på hjemmebane. Framtiden i
våre hender lagde sin egen klimamelding
som viste at det fortsatt er mulig for Norge å
kutte 30% i våre hjemlige utslipp frem til
2020 sett i forhold til 1990-nivået. Denne
rapporten vil ligge til grunn for vårt videre
arbeid.
Vi opplevde vekst i inntektene i 2012, noe som innebærer en liten styrking av den langsiktige
økonomien til organisasjonen. Samtidig viste driften et lite underskudd på ca 250.000,- noe som var
i tråd med våre planer for året. Medlemstallet er stabilt, til tross for at vi ikke hadde markedssjef på
plass fra august til desember. Vi gjennomførte flere gode kampanjer i året som gikk, særlig var det
mange som engasjerte seg mot gift i maten. Kravet om å nekte å tillate nye miljøgifter ble overlevert
helseminister Gahr Støre. Vi deltok også aktivt i en svær kampanje som gå stor effekt i 2012:
Palmeoljekampanjen som ble startet av Regnskogfondet og Grønn hverdag oppnådde svært gode
resultater i form av at de fleste aktørene som hadde brukt palmeolje gradvis erstattes denne oljen
med mer bærekraftige alternativer. Vi samarbeidet også med Grønn hverdag om en
forbrukerkampanje mot scampi, dette vakte også stor interesse. Vi ser at forbrukerspørsmål
engasjerer mange, både medlemmer og andre.
Lokallagene sin aktivitet var i året som gikk økende, og vi stilte til rådighet mer midler og ressurser
enn noensinne til lagenes aktivitet. Dette er en god måte å øke kraften i vårt arbeid, og gir flere
frivillige muligheten til å delta i det viktige arbeidet som Framtiden i våre hender driver.
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Medlemsorganisasjonen Framtiden i våre hender
Ved utgangen av 2012 hadde Framtiden i våre hender 20112 medlemmer. Samtidig hadde vi 1575
abonnenter på magasinet Folkevett. Totalt sett er tallene stabile, men svakt nedadgående. Antall
medlemmer sank med 17, mens antall abonnenter sank med 21.
På sosiale medier har vi jevn framgang. 8700 personer likte facebooksiden vår, mot snaue 6000 for
et år siden. De viktigste vervekanalene for nye medlemmer i 2012 var hjemmesiden vår,
vervekampanjen mot tidligere medlemmer og sms-annonser. De lokallagene som bidro mest til
medlemstilgangen var satsningsområdene Bergen, Trondheim og Blindern. Det er gledelig å se
hele 13 lokallag på listen over de som har skaffet oss nye medlemmer. Vi hadde radiospoter på
Radio Metro som ga oss i overkant av 100 medlemmer i 2012.
Rent tallmessig ser det slik ut:
Hjemmesiden Framtiden.no: 664 medlemmer
Vervekampanjen 2012: 325 medlemmer
Radioreklame med sms- innmelding: 115 medlemmer
Satsningsområder lokallag: 114 medlemmer
Det totale antallet nye medlemmer i 2012 var 1532 medlemmer.

Medlems- og abonnementssatser 2012
Medlemskap

kr 400,-

Abonnement

kr 275,-

Student/lavinntektsmedlem

kr 200,-

Livstidsmedlem
Givermedlem

kr 7.500,fra kr 500,-

Ansatte og personalarbeid
Lønnsjusteringen fra 1. mai 2012 var i tråd med lønnsoppgjøret i staten som hadde en ramme på
4,1 prosent. Gjennomsnittslønnen utgjorde etter justeringen ca. kr 401.000,- med topplønn for leder
på kr 452.900,- per år. Alle ansatte har fire uker og to dager ferie og fri i forbindelse med jul og
påske, og dessuten en gunstig arbeidstidsordning med kortere arbeidstid, i tråd med tariffavtalen
som er inngått mellom de ansatte og arbeidsgiver. Vi har kollektiv pensjonsforsikring for alle ansatte
gjennom DNB. Det trekkes to prosent av bruttolønnen til pensjonsordningen. Vi har også AFPordning og alle ansatte får tilbud om gruppelivsforsikring.
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Hovedkontoret i Oslo er miljøfyrtårnsertifisert. Toril Høgsand er HMS-ansvarlig. Vi har en
bedriftshelsetjenesteavtale med Oslo HMS-senter. Avtalen inneholder også undersøkelse av
ergonomiske forhold på arbeidsplassen og den ansattes fysiske og psykiske helse.
Det er inngått en tariffavtaler om lønn, lønnsjustering, arbeidstid, permisjoner, m.m med den lokale
klubben som er tilknyttet Handel og Kontor. Stillingsutvalget har i løpet av året stått ansvarlig for
utlysninger og ansettelser i flere nye stillinger, se under for mer informasjon. Stillingsutvalget består
av styreleder, nestleder, en representant fra HK-klubben og en ansattrepresentant valgt på allmøtet,
samt leder.
Per 31.12.11 utgjorde antall årsverk i faste stillinger 19 årsverk. Av totalt 27 ansatte i Oslo er 14
kvinner og 13 menn. Bjørn Juvkam er verneombud.
Kine Lundhagen sa opp sin stilling som administrasjonssjef og fratrådte i oktober. Fungerende
markedssjef Øivind Løtveit fikk innvilget et års permisjon i august. Vi valgte da å slå sammen disse
stillingene slik at stillingen som markeds- og administrasjonssjef ble utlyst i september. Andreas Loe
fikk tilbud om stillingen med oppstart 1. januar 2013. Erling Onsøien tok over ansvaret for regnskap
og økonomi fra august 2012, en funksjon som tidligere var del av administrasjonslederstillingen..
Guri Tajet søkte permisjon i to år, og fratrådte sin stilling som leder for miljø- og klimaavdelingen i
november. Hennes stilling ble utlyst i oktober, og Christoffer Ringnes Klyve fikk tilbud om stillingen
og tiltrer som ny leder for avdelingen fra 1. februar 2013. Håkon Lindahl fikk tilbud om vikariat som
miljørådgiver i juli, og tiltrådte i september.
Erik Hagen, som var i permisjon fra 2011, sa opp sin faste stilling i begynnelsen av 2012. Sigurd
Jordes vikariat ble da omgjort til fast stilling. Sigurd hadde pappapermisjon i perioden april-juli, og
Gunnell Sandanger gikk ut i barsel- og mammapermisjon i august 2012. Eirik Steindal har vært
engasjert i tre måneder for å skrive en rapport om utvinningsindustrien i Afrika, finansiert gjennom
NORAD-midler. Helene Skånland fikk fast avtale fra oktober 2013 og arbeider for miljøavdelingen
og ved behov for markeds- og administrasjonsavdelingen. Tonje Kristiansen var i morspermisjon
frem til oktober. Salgskonsulentene Live Juvelid og Kjell Jacobsen fratrådte sine prosjektstillinger
knyttet til mitt klima i september. Tre lokallag hadde ved utgangen av året status som
satsingssteder, og alle disse hadde ansatte i 20 prosents stillinger gjennom hele eller deler av året.
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Framtiden i våre hender per 31.12.2012

Leder Arild Hermstad

Marked- og
administrasjonsavdelingen
Leder Andreas Loe (tiltrer
1.1.2013)
Medlemskoordinator Toril
Høgsand
It-medarbeider Bjørn Juvkam
Økonomiansvarlig Erling
Onsøien
Øivind Løtveit (i permisjon)
Lokallagsansvarlig Hanne
Gustavsen
Kontormedarbeidere for
lokallag: Julie L Lillesæter
(Blindern), Mari Bremnes Ese
(Trondheim) og Elin Søland
(Bergen)
Kontormedarbeider Jamila
Tokerud
Medarbeider vask Jose Perez
Soto
Ca 4,5 faste årsverk

Miljø- og klimaavdelingen
Leder Christoffer Ringnes
Klyve (tiltrer 1.2.2013)
Rådgiver Marit K. Vea
Seniorrådgiver Liv Thoring
Seniorrådgiver Trond
Wormstrand (50%)
Seniorrådgiver Gunnell
Sandanger (50%)
Rådgiver Tonje O.
Kristiansen
Rådgiver Håkon Lindahl
Medarbeider Helene
Skånland (50%)
Guri Tajet (i permisjon ut
2014)
Ca 5,5 faste årsverk

Etikk- og
næringslivsavdelingen
Leder Pia A. Gaarder
Seniorrådgiver Carin
Leffler
Researcher/journalist
Anne Kari Garberg
Researcher/journalist
Sigurd Jorde
Seniorrådgiver Gunnell
Sandanger (50%)
Prosjektmedarbeider
Reidun B. Lånkan
Praktikant/utreder
Charlotte R. Granum
4,3 faste årsverk

Kommunikasjonsavdelingen
Nettredaktør Håkon
Fossmark
Seniorrådgiver
/webutvikling KnutErik Helle
Seniorrådgiver Trond
Wormstrand (50%)
Redaktør Folkevett
Arne Storrønningen
3,5 faste årsverk

Lokallagsarbeidet i Framtiden i våre hender
Vi skiller mellom formelle og ikke-formelle lag når vi oppsummerer aktiviteten i lokallagene. Det er
antall formelle lag som avgjør inntektsgrunnlaget bl.a. fra Miljøverndepartementet. 16 lag oppfylte
disse kriteriene i 2012. Det er en økning på 2 lag fra året før. Ser vi bort i fra de formelle kravene var
det totalt 18 lag med aktiviteter: Bergen, Blindern, Bodø, Bærum, Haugalandet, Hof, Jæren,
Kristiansand, Kristiansund, Moss, Nedre Glomma, Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Tønsberg,
Volda/Ørsta og Ås.
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Lagene i Bergen, Blindern og Trondheim har vært satsningssteder i 2012. Ordningen med egen
deltidsansatt i 20% stilling på hvert satsningssted ble videreført.
Besteforeldreaksjonen har gått ut og dannet en egen organisasjon. FIVH-Nedre Glomma ble
opprettet i 2012. Studenter fra Trondheim begynte planlegging før jul av nytt lokallag med
oppstartsmøte i mars 2013. Ås studentlag fikk massiv vekst av aktive i 2012.
Landsmøtet ble avholdt i Trondheim. Ny rekord i oppmøte, med representanter fra 15 lokallag. Flere
engasjerte innlegg fra lokallagsrepresentanter. I tillegg til landsmøtesakene var det innledning om
miljøpakken i Trondheim, Ekskursjon til SINTEFs forskningssenter for nullutslippsbygg, workshop
om kampanjer og om hvordan engasjere yngre mennesker i FIVHs saker.
Nye nettsider for lokallag kom på plass tidlig høst 2012. Nyheter oppdateres fortløpende som
artikler på lokallagssiden og har erstattet nyhetsbrevene. Lag som ønsker egne hjemmesider kan få
dette under FIVHs egne nettsider. Intern Facebookgruppe for bedre kommunikasjon mellom
lokallagene er opprettet.
Lokallagene har også i 2012 spilt en viktig rolle i det viktige arbeidet for å påvirke opinionen. Dette
har de gjort gjennom å spre kunnskap, skape debatt, engasjement, og aksept lokalt for de
utfordringene vi står ovenfor, og for løsningene som må til. Ikke minst har de bidratt til å synliggjøre
og organisasjonen og verve medlemmer. Lagene har vært svært synlige i bybildet i mange byer, og
har demonstrert en rekke inspirerende eksempler på hvordan man kan leve mer miljøvennlig i
hverdagen. En generell trend er også at flere av lagene har satset på større og mer omfattende
arrangementer som har gitt dem god publisitet og interesse fra journalister. Noen eksempler:
Mat og matgilder: Haugalandets store Matgilde av «kastet mat» med Tristram Stuart fikk mange
besøkende og mye oppmerksomhet i lokale aviser og tv. Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås lag har
arrangert store matgilder sentralt i sine byer. Minst 3 lag har arrangert vegetariske kokkekurs. Stort
sett lokal mediedekning på alle arrangementene.
Levelønn og 1. mai: Temamøte om levelønn i FIVH-Tønsberg med Carin Leffler. 9 lokallag
gikk i 1-mai-tog for Levelønn. Stor besvimelsesaksjon utenfor H&M i Bergen i desember
under levelønnsaksjonen. «Lapp-i-lomma» aksjon i Oslo. 3000 lapper lagt ut. Innsamling av
underskrifter på gata i bl.a: Trondheim, Haugesund og Sarpsborg.
Nyt Afrika: Sammen med Kirkens Nødhjelp, Fellesrådet for Afrika og en rekke andre
organisasjoner sto vi bak denne høyt profilerte kampanjen. Laget i Trondheim arrangerte
stor debatt i samarbeid med Changemaker, Stavanger og Jæren arrangerte også foredrag
om mat og matpolitikk med journalist og forfatter Kaare Bilden. Nedre Glomma og Blindern
hadde butikkaksjon for mer afrikanske varer i norske butikker.
Kjøpefri dag: Bergen arrangerte kjøpefri helg med konsert med flere norske artister på
Garage. Totalt 9 lag markerte dagen, og gav publikum alternative gavetips. Flere intervjuer
og medieoppslag, blant annet med lokallagsledere i Kristiansand, Jæren og Nedre Glomma.
Klær og byttearrangement: Bergens byttefester har blitt veldig populære og trekker gjerne
200-300 mennesker. Journalister tar kontakt for å dekke arrangementene. Trondheim har
også arrangert byttemarked på Pstereo festivalen. Tønsberg har arrangert kurs i redesign av
gamle klær.
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Politisk engasjement og medieutspill:
- FIVH-Kristiansand fikk i samarbeid med Naturvernforbundet endret en plan for gang/sykkeltrase
langs den nye Varoddbrua. Det opprinnelige forslaget ville gitt lenger reisevei for fotgjengere og
syklister. Uttalelse i Fædrelandsvennen 17. januar.
- FIVH-Jæren. 8. Mai: Har kommet med høringsinnspill til planoppstart for Kvithei våtmarksområde
kystlynghei.
- Jæren og Stavanger i samarbeid med Ålgårdbanens venner, inviterte 6. november til åpent møte.
Ønsker gjenåpning av banen. Innlegg i bl.a. Stavanger Aftenblad og Sandnesposten
- Trondheim lokallag koordinerer lokalpolitisk allianse for høyhastighetstog med flere aktører.
- Lokallagsleder Kaja Fjørtoft uttalte seg om bossordningen i Bergen. Artikkel i BT 18. Mars.
- Nedre Glomma har arrangert møte med flere aktører bl.a. MDG om kollektivtrafikk i Østfold.
- FIVH-Haugalandet i samarbeid med Fairtrade Karmøy, har sendt brev til Inga Marte
Thorkildsen. Ber om at etiske og sosiale krav i alle offentlige anskaffelser skal lovfestes.
Totalt 17 lokallag har fått diverse økonomisk støtte i 2012. Det gjelder Bergen, Kristiansand,
Trondheim, Volda, Tromsø, Jæren, Oslo, Tønsberg, Blindern, Bodø, Ås, Haugalandet, Nedre
Glomma (nytt lag i 2012), Hof, Bærum, Kristiansund og Stavanger. Totalt 86 755 kr. har blitt delt ut i
aktivitetsstøtte. Tønsberg og Bergen har i tillegg fått NORAD støtte. Bergen, Ås, Blindern og
Trondheim har også fått Frifondsmidler på til sammen 171 000.
Lokallagene vervet totalt 145 medlemmer, hvorav de tre satsningsstedene står for 116 av disse. Det
er dog en utfordring at en betydelig del av de nyvervede medlemmene (30%) som får giro i posten
ikke betaler denne. Det arbeides med å utvikle rutiner som sikrer høyere betalingsandel blant
nyvervede i lokallag, og med tiltak for å utnytte vervepotensialet i lokallagene enda bedre.
Framtiden i våre hender har inngått et samarbeid med Risøy folkehøyskole og andre nordiske
folkehøyskoler. Målet er å utvikle miljøverktøy for folkehøyskolene.
Ansatte har også i år besøkt lokallagene og holdt foredrag og lignende. Spesielt leder Arild
Hermstad har vært mye på lokallagsarrangementer.

Kreativ oppfordring til kjøpefri dag fra lokallaget i Bergen

7

Årsmelding 2012

Klima- og miljøavdelingen
Klimarettferdighet
I 2012 ble Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk endelig lagt fram. Det er fire år siden forrige
klimamelding. I forkant presenterte Framtiden i våre hender vår egen klimamelding, som viser
hvordan Norge kan kutte utslippene med 30- 40 prosent innen 2020. Dessverre ble rapporten lagt
fram litt for sent til at vi rakk å spille inn forslagene til partene som forhandlet om klimameldingen.
Rapporten fungerer imidlertid som et referanseverk for politiske innspill fra Framtiden i våre hender
også på lang sikt.
Framtiden i våre hender leverte innspill til samtlige partier for å sikre et klimaforlik etter at
klimameldingen ble lagt fram. Dette lyktes vi med. Vi kunne også feire at flere av våre viktigste
innspill ble forsterket i forliket, inkludert en styrking av formuleringene om å utrede en klimalov, om
InterCity-jernbaneutbygging og mer midler til kollektivtransport. Svakheten ved klimameldingen og
klimaforliket var fraværet av tiltak mot oljesektoren; Norges største kilde til klimagassutslipp.
Framtiden i våre hender arbeider for at Norge skal ta sitt historiske ansvar for klimaendringene på
alvor. I 2012 fortsatte vi derfor vårt arbeid for redusert utvinningstempo. Vi publiserte flere
debattinnlegg om temaet, blant annet i Aftenposten og Stavanger Aftenblad, og arrangerte
frokostseminaret: «Olje viktigere enn klima?». I løpet av høsten 2012 var Framtiden i våre hender
med på å gjenoppta samarbeidet med miljøorganisasjonene WWF, Greenpeace,
Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Bellona for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Organisasjonene publiserte på senhøsten en felles kronikk i Dagbladet.
Sommeren 2012 ble Framtiden i våre med i Klimavalg 2013- alliansen. Alliansen jobber fram mot
valget i 2013 med sikte på å gjøre klima til et viktig tema i valgkampen og de påfølgende
regjeringsforhandlingene. På vegne av alliansen tok Framtiden i våre hender på seg å evaluere
samtlige programmer fra partiene. Dette prosjektet ble påbegynt høsten 2012, og vil løpe ut
valgkampen i 2013.
Framtiden i våre hender nedprioriterte i 2012 oppfølgingen av de internasjonale
klimaforhandlingene, og prioriterte isteden å heve organisasjonens kompetanse innen europeisk
klimapolitikk. Med støtte fra Utenriksdepartementet, reiste to medarbeidere i juni på en tredagers
nettverksreise til Brussel.

Grønn økonomi
Vekstkritikk: Fra forbruksvekst til bærekraft. Et sentralt tema for Framtiden i våre hender som ligger
mer eller mindre uttalt i mye av vår informasjonsvirksomhet. Vårt inntrykk er at vekstkritikken har fått
noe mer plass i mediene. I VG fikk vi på en kronikk med tittelen: Møter snart veggen?
«Finansdepartementet er et konservativt parti. Ideologien er stø kurs, som betyr fortsatt materiell
økonomisk vekst».
Tid i stedet for penger. Vi laget notatet «Redusert arbeidstid gir reduserte klimagassutslipp» som
ble omtalt i Dagsavisen. På «Arbeidslivets klimakonferanse» i november (arr: UNIO, YS og
Akademikerne) hadde vi ansvaret for en sesjon. Vår innledning ble trykket som kronikk i Dagbladet.
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Vi leverte forslag/formuleringer til alle de politiske partienes programmer for neste stortingsperiode.I
en rekke aviser har vi hatt debattartikler på trykk og på hjemmesiden vår har vi laget en
kunnskapsbank om «Tid i stedet for penger».
Grønt forbruk, herunder grønne skatter. Vi har laget rapporten «Grønn skatt – bare prat?» Den viser
at andelen grønne skatter nå er lavere enn den var da «Grønn skattekommisjon» la fram sine
anbefalinger i 1996. Den ble omtalt i Dagsavisen.
Vår årlige rapport «Norsk forbruk i miljøperspektiv. Om forbruksnivå, trender, miljøbelastning og
økonomiske virkemidler for å vri forbruket i grønnere retning» dannet grunnlaget for flere
medieoppslag og for annen informasjon.
Vi har dessuten laget to notater om flyreiseforbruket og klima som har bidratt til debatt. Ellers
hadde vi utspill knyttet til statsbudsjettet i oktober, til Kjøpefri dag i november og til julehandelen i
desember. Særlig det siste medførte en god del interesse og medieoppslag.

Høyhastighetstog
Framtiden i våre hender jobber for å kutte klimagassutslippene i transportsektoren. For å oppnå det
arbeider vi for at en mye større del av transporten som i dag går med bil, fly og lastebil, overføres til
jernbane.
2012 har vært et viktig år for jernbanen, med viktige politiske prosesser. Året begynte med at
Høyhastighetsutredningen ble lagt fram den 25. januar. Deretter fulgte InterCity-utredningen 16.
februar, og til sist ble etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram den 29. februar.
Framtiden i våre hender leverte omfattende høringsinnspill til samtlige utredninger, i tillegg til at vi
arbeidet opp mot media og politikere. I forbindelse med høyhastighetsutredningen arrangerte vi et
frokostseminar, der stortingspolitikere fra SV, H og Frp deltok, i tillegg leverte vi en felles
høringsuttalelse sammen med Naturvernforbundet, Bellona, WWF og Natur og Ungdom. Framtiden
i våre henders hovedanliggende har vært å påvirke beslutningstagere til å vri
samferdselsinvesteringer fra motorveg og rullebaner til jernbane. Våren 2012 utarbeidet vi et
omfattende notat om muligheten for alternative finansieringsmodeller for jernbanen, som var
utgangspunkt for våre råd inn i den politiske behandlingen av etatenes forslag til NTP.
Høsten 2012 har vi brukt mesteparten av våre ressurser på å påvirke den politiske behandlingen av
etatenes forslag til NTP. Målsettingen har vært å hjelpe regjeringspartiet SV til å få gjennomslag for
sine klimavennlige prioriteringer. Vi har hatt møter med transportfraksjonene i samtlige
regjeringspartier, samt samferdselsministeren og miljøvernministeren. Resultatene av dette arbeidet
får vi ikke før Nasjonal transportplan legges fram våren 2013. Likevel gikk samferdselsminister Marit
Arnstad ut i romjulen og annonserte at Regjeringen ikke har noen planer om å satse på
høyhastighetstog i den kommende transportplanen.
Vi opplever likevel at jernbanen har fått et kraftig løft i 2012. Bevilgningene over statsbudsjettet har
økt betydelig, og samtlige partier snakker om jernbane som en viktig sak. En betydelig utfordring er
at jernbanen på fjernstrekningene fremdeles er langt nede på politikernes prioriteringsliste.
Vi leverte høringsinnspill til Masterplanen for nye rullebane på Gardermoen. I 2012 produserte
Framtiden i våre hender også en rapport om potensialet for bruk av biodrivstoff i luftfarten.
Rapporten ble ferdig rett før jul 2012, og vil anvendes som grunnlag i arbeidet mot nye rullebaner og
flyplasser i 2013.
Vi har vært synlige i diskusjonen om jernbane og prioriteringer i Nasjonal transportplan, i blant annet
NRK Dagsrevyen, Dagsnytt 18, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Dagbladet, Klassekampen og
omtrent samtlige regionaviser.
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Ja til sol
Solkraft er i sterk økning globalt, og i 2011 var økningen på hele 44 prosent i. Etterspørselen etter
solceller er også sterkt økende i Norge. Regjeringen kom også med en ny energiutredning. Den
kom med flere konkrete tiltak når det gjelder å bedre konsesjonsprosessen for fornybare tiltak,
energieffektivisering, nettutvikling og styrking innen forskning, innovasjon og kompetanse. Men
gode tiltak for mer fornybar varme mangler i rapporten.
Arbeidet for mer solkraft har vært prioritert noe ned til fordel for andre satsingsområder. Notatet
«Svenskene danker oss ut på fornybar energi» ble lansert med oppslag i Klassekampen med
oppfølging i Her og nå på NRK P1. Den viser at Norge fortsetter å tape i forhold til Sverige når det
gjelder å produsere fornybar energi. Grønne sertifikater og nytt klimafond vil neppe bedre
situasjonen.
Vi har også hatt mediedekning i NRK radio og deltatt i en løpende debatt i VG om fornybar energi i
Norge. Vi har innledet om den enorme betydningen småskala elektrisitet (solenergi) har for fattige
kvinner i sør på Fokus sin årlige kontaktkonferanse i Operaen 17. januar (ca. 150 tilstede).

India: kvinne med sitt eget solcellepanel

Grønn mat
Framtiden i våre hender jobber for å vri kjøttforbruket til mer vegetabilsk mat, mer økologisk mat,
redusert matkasting og har vært med på kampanjen Nyt Afrika.
Etter oppfordring fra Framtiden i våre hender og Grønn Hverdag, er det fremmet forslag i
kommunestyrene i Oslo, Trondheim, Bergen, Flekkefjord og Nesodden (MDG og AP) om kjøttfri
mandag i kommunenes kantiner og institusjoner. Oslo, Trondheim, Bergen, og Flekkefjord har
derfor vedtatt å ha vegetariske alternativer på menyen i sine kommunale kantiner. Klima- og
forurensningsdirektoratet og fem folkehøyskoler (Fosen, Nordmøre, Høgtun, Rønningen og Åsane )
har også innført kjøttfrie dager på oppfordring fra oss.
Vi hadde også et 24-siders annonsefinansiert bilag i Aftenposten om mat. Bilaget gikk ut til hele
landet den 19. juni i (dvs. midt i grillsesongen) i opplag 232.000. I tillegg til å profilere FIVH som en
aktør for grønnere mat, hadde bilaget et visst vervepotensiale.
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2012 var et godt år for økologisk landbruk, med økning i omsetning og økt interesse, mye takket
være lavpriskjedenes priskrig på økologiske produkter.
Det var positivt at den nye Stortingsmeldingen om landbruk beholdt målsetningen om 15 prosent
økologisk forbruk og produksjon innen 2020, selv om tiltakene ikke er omfattende nok. Dessverre
legger både meldinga og øvrige tiltak fra Regjeringen opp til fortsatt vekst i kjøttforbruket. Vi sendte
derfor brev til alle stortingspolitikere i forkant av Stortingets behandling av meldinga med
oppfordring om å jobbe mot denne delen av meldinga, men dessverre klarte vi ikke å endre
målsettingen. Vi støtter også Majobo-prosjektet 1000 økologiske hager.
I det mer generelle arbeidet for etisk og miljøvennlig matproduksjon har vi deltatt i to kampanjer:
Vi tok selv initiativet til Nei til gift i maten-kampanjen, og fikk med Oikos – Økologisk Norge,
Grønn Hverdag, Miljøvernforbundet, Biologisk-dynamisk Forening, Naturvernforbundet,
Natur og Ungdom, Utviklingsfondet og Spire. Hovedelementet var en underskriftskampanje
mot å heve grenseverdiene for giftrester i mat, og vi overrakte 13 570 underskrifter til
helseminister Jonas Gahr Støre ved plakatmarkering. Han lovet å ta saken opp med
Mattilsynet. Organisasjonene sammen med Forbrukerrådet sendte i tillegg inn mange
omfattende høringsuttalelser til Mattilsynet om det samme, og fikk omtale i en rekke store
medier. Saken fikk politisk støtte fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV.
Framtiden i våre hender er også med i nettverk for GMO-fri mat og fôr - med tilsammen 17
organisasjoner og 150.000 medlemmer. Sammen har vi sendt inn flere høringsinnspill til
behandlingen av de fire GMO-søknadene regjeringen nå har til behandling. Det var svært
gledelig at Regjeringen på tampen av året sa nei til GMO-raps.
Fokus på redusert matkasting har vi blant annet satt gjennom flere større medieoppslag, samt et
møte med Tristram Stuart og Erling Sande (leder av Stortingets energi- og miljøkomite), der vi la
fram Stuarts og våre krav til bl.a. å gjeninnføre matavfall som dyrefôr. Nye regler i 2006 stoppet
dette og organisert innsamling.
Vi har også deltatt i kampanjen Nyt Afrika, sammen med Kirkens Nødhjelp, WWF, Grønn Hverdag
og en rekke andre organisasjoner. Hovedmålet er flere afrikanske varer i norske butikker. Dette
fordi handel er viktigere enn bistand, og dersom afrikanske bønder får solgt sine varer i
betalingssterke land som Norge, vil de økte inntektene være et viktig verktøy for å bekjempe
fattigdom. Vi deltok i flere seminarer og debatter i media om dette temaet.
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Frokostmøter 2012
På hotell Continental i Oslo arrangerte vi i løpet av året fem frokostmøter med klima som
gjennomgående tema. Vårt inntrykk var at møtene i tillegg til vanlig publikum også vakte interesse
blant forskere, byråkrater og politikere – og hos våre egne medlemmer. Fra flere ulike miljøer fikk vi
positive tilbakemeldinger. Møtene trakk tilsammen omkring 800 personer. Som innledere og i
panelet, har vi brukt forskere, politikere og organisasjonsledere. Miljøverndepartementet støttet oss
med kr 250 000,- Møtetitlene var: 1. Trenger Norge og klimaet lyntog? 2. Mindre biff og bacon for
klimaets skyld? 3. Olje viktigere enn klima? 4. Skal oljefondet gi blaffen i klimaet? 5. Grønn økonomi
– en bløff?
Rapporter og notater
Som bakgrunn for det øvrige arbeidet, har vi fått utarbeidet ulike rapporter og notater:
«Redusert arbeidstid gir reduserte klimagassutslipp» (notat)
«Tid i stedet for penger – en kunnskapsbank» ressurs på www.framtiden.no
«Grønn skatt – bare prat?» (rapport)
«Norsk forbruk i miljøperspektiv. Om forbruksnivå, trender, miljøbelastning og økonomiske
virkemidler for å vri forbruket i grønnere retning» (rapport)
«Klimagassutslippene fra nordmenns flyreiser til himmels på fire år» (notat)
«Flyr som om vi var 40 millioner innbyggere» (notat)
Framtiden i våre henders klimamelding (FIFI-rapport)
Biodrivstoff i luftfarten (FIFI-rapport)
Behov for nytt finansieringssystem for jernbanen (notat)

Frivillige klimakvoter
Framtiden i våre hender har siden 2006 samarbeidet med den sveitsiske stiftelsen myclimate for å
kunne tilby frivillige klimakvoter av høyeste kvalitet. I tillegg setter vi fokus på vanlige aktiviteter som
gir store utslipp av klimagasser, for eksempel flyreiser og kjøttforbruk, gjennom nettkalkulatorer hvor
man kan beregne og kompensere for utslippene. På denne måten forsøker vi å øke bevisstheten
rundt hva som skaper store klimagassutslipp og samtidig sette en pris på disse utslippene gjennom
kompenseringen i klimaprosjekter i sør.
Fra september 2011 til september 2012 gjorde vi en satsing på mer oppsøkende arbeid for å få med
flere bedrifter i tiltak for å kutte klimautslipp og kompensere for utslipp. Denne satsingen ga ikke den
ønskede uttellingen. I 2012 solgte vi 3498 frivillige klimakvoter (=tonn). Dette var en nedgang på
mer enn 40 % siden 2011. Hovedårsaken til at satsingen ikke ga de ønskede resultater var at
interessen for klimasaken i 2012 var fallende, at skepsisen til klimakvoter som virkemiddel er
økende, noe som også smitter over på de frivillige ordningene, og at opplegget for klimastyring
overfor de mindre bedrifter oppfattes om komplisert og dokumentasjonskrevende.
Inntektene fra administrasjon og tjenester direkte relatert til klimakvotene økte imidlertid 20 % siden
2011 til et resultat på 181 290 NOK. Økningen skyldes først og fremst inntekt fra arbeidet med
klimaregnskap for Handelshøyskolen BI Nydalen. I 2012 ble det jobbet med nye nettsider for de
frivillige klimakvotene.
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Prosjektregnskap frivillige klimakvoter 2012
Inntekter

NOK

Konsulentoppdrag klimaregnskap

46 080

Gebyr og admininntekter

3 850

Kvoteinntekter onlinesalg

15 888

Kvoteinntekter fakturert

115 472

Informasjonsstøtte fra NORAD, rammeavtale

91 000

SUM Inntekter

272 290

Utgifter
Lønnskostnader 0,9 årsverk inkl.overhead

581 893

Kontingent myclimate

11 500

Reise og diettutgifter

6 118

SUM Kostnader

599 511

Framtiden i våre henders forskningsinstitutt
Stiftelsen er opprettet av Framtiden i våre hender for å engasjere eksterne fagpersoner med
kompetanse til å utføre forskningsprosjekter innen miljø- og utviklingsspørsmål. Stiftelsens styre
hadde tre møter i 2012. Medlemmene utnevnes av styret i Framtiden i våre hender, med unntak av
en representant som utnevnes av Miljøverndepartementet. I 2012 besto styret av styreleder Pål
Strandbakken, Arild Skedsmo, Eva Langslet, Tone Smith og Thomas Cottis. Stiftelsens
driftsinntekter besto i 2012 av innsamlede midler på kr 226.129,- og netto finansinntekter (renter) på
kr 8.544,-. Driftskostnadene utgjorde kr 246.941,-. Egenkapitalen var per 31.12.2012 på kr
677.447,-. Det ble utgitt fire rapporter i løpet av året. Det vises til stiftelsens årsrapport for ytterligere
opplysninger.

Etikk- og næringslivsavdelingen
En svært viktig del av avdelingens arbeid å drive avsløringer i tråd med Norwatch-prosjektets
metodikk og formål. Sakene innebærer også å følge opp våre funn overfor næringslivet og
myndigheter, samt å opprettholde en interesse for våre problemstillinger i mediene og i opinionen.
Det er et godt samspill på avdelingen mellom klassisk gravearbeid og arbeidet med levelønn og
offentlig innkjøpspolitikk.

Etikk i alle investeringer: Oljefondet og andre fond
Vi fortsetter vårt søkelys på investeringspraksisen til Oljefondet og andre private fondsforvaltere, og
har i løpet av året kommet med en rekke avsløringer:
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Kjente verstinger på topp: Ni av de ti største investeringene i Oljefondet, har fått alvorlig
internasjonal kritikk for sine aktiviteter siste tre år. Saken ble fulgt opp og vi ble intervjuet av NRK
Radio. Den ble også plukket fram i februar 2013 av E24, som nærmest kopierte saken.
Mer olje, mindre miljø: Vår gjennomgang av Oljefondets portefølje viser at Oljefondet vokser olje,
mens miljøinvesteringene blir mindre. Den ferske årsrapporten viser at Oljefondet i 2011 økte sine
investeringer i olje- og gasselskap, mens verdien av investeringene i fornybar energi synker.
Oljefondet tredobler i Glencore: Oljefondet tredoblet sine investeringer i den omstridte sveitsiske
råvaregiganten Glencore, svartelistet av andre fondsforvaltere for menneskerettighetsbrudd og
miljøforurensing. Vårt brev til Oljefondets Etikkråd førte til stor medieinteresse.
Oljefondet investerer i slavearbeid i Eritrea: Oljefondet har investert i 4 selskaper som tjener på
gullrush i Eritrea, og et dem, kanadiske Nevsun – beskyldes for å ha brukt tvangsarbeid. Sakene
fikk stor oppmerksomhet, og det ble reist spørsmål i Stortingets spørretime. Vår klage til Oljefondets
Etikkråd, ført til at de ba om et møte med oss. Etikkrådet har besluttet å granske saken nærmere.
Karbon-boble: Oljefondet har aksjer i 90 av verdens 100 største børsnoterte oljeselskaper, og 67 av
de 100 største kullselskapene. 241 milliarder er investert i selskaper som sitter på mer karbon enn
det vi kan bruke hvis verden skal oppfylle togradersmålet. Tallene har vakt oppsikt, fikk stort
oppslag i Klassekampen og brukt på den årlige Zero-konferansen.
Oljefondets manglende klimaprofil: Vi arrangerte 2. oktober frokostmøte om Oljefondets manglende
klimaprofil, hvor hovedpunktene fra en av en rapport under arbeid om samme tema ble lagt frem.
Fullt hus og stort engasjement. Vi er den organisasjonen som har kommet lengst i klimakritikken av
Oljefondet.
Andre fondsforvaltere
Råvarespekulasjon: Flere norske banker tilbyr privatkunder å investere i jordbruksråvarer som
hvete, mais og soya. Spekulasjon i jordbruksråvarer fører til matkrise, ifølge både FN og FAO. NRK
Forbrukerinspektørene tok saken og laget et større innslag. Arild Hermstad var i studio på direkten.
Tvinges til å selge: Vår avsløring om at den norske fondsforvalteren Skagenfondene er inne i en
beryktet indonesisk regnskogsversting, fikk følger. Etter omfattende press solgte Skagenfondene
seg ut av papirselskapet Indah Kiat. Det har vært et viktig samspill med Greenpeace i denne saken.
Opplysningsvesenets fond: Vår avsløring av kritikkverdige forhold ved plantasjer i Mosambik, førte
til at Opplysningsvesenets fond la seg helt flat. I samarbeid med FIAN arrangerte vi i oktober to
møter med representanter fra bondeorganisasjonen UNAC i landet. De viste dokumentar om
problemene og fortalte om den aktuelle situasjonen i området.

Etikk i alle investeringer: Norsk næringsliv i sør
Alle investeringer må underlegges etiske hensyn og krav om full åpenhet. Vi vil følge med på norske
selskaper og etableringer i sør, og arbeide for at norsk næringsliv følger opp sitt samfunnsansvar i
praksis.
Årets versting: Parhestene Statoil og Ole Borten Moe gjorde seg fortjent til tittelen «årets versting»
for sin satsning på de mest skitne energiformene i verden. Saken tok helt av da Borte Moes
reagerte med sårede følelser og kalte saken et karakterdrap. – Uforståelig reaksjon, det er heller et
politisk selvmord, svarte vi i Dagbladet.
Klarer ikke minstekravene: Ti norske selskaper er blitt kastet ut av FNs initiativ for frivillig
samfunnsansvar på grunn av manglende rapportering. Selv om tiltaket stiller få og svært milde krav
til sine medlemmer, klarer mange selskaper ikke engang å oppfylle disse.
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Tar ikke grep mot korrupsjon: Det norske NORAD-programmet Olje for Utvikling får krass kritikk for
sitt arbeidet med petroleumslovgivningen i Uganda. De sørger ikke for et regelverk som kan
motvirke korrupsjon og overgrep. Norads prinsipp om brukerstyring fører til at oljelovgivningen blir
slappere og dårligere.
Kritikere i Uganda trakasseres: Kritikere i Uganda blir trakassert og truet. «Si unnskyld for kritikken
om jord-ran eller forsvinn». Det er ultimatumet ugandiske myndigheter har gitt Uganda Land
Alliance og Oxfam etter at organisasjonene kritiserte myndighetene for å ha medvirket til
urettferdige landinvesteringer.
Norges investeringer i Skatteparadiser: Norske investeringene i skatteparadiser har økt kraftig de
siste 10 årene, og at de overgår nå norske investeringer i Sverige. Vi samarbeidet med Tax Justice
Network om denne saken som førte til to oppslag i Klassekampen.
Veritas grønnvasker: Til tross for gjentatte skandaler, har DNV sertifisert bærekraftsrapportene til
det kinesiske fraktselskapet Cosco. Rapportene nevner ikke egne skandaler med et ord.

Levelønn for folk i Sør
Vi arbeider for at de som jobber for underleverandører i lav- og mellominntektsland skal ha mer enn
minstelønn, nemlig en lønn som det går an å leve av. I tillegg setter vi søkelys på andre viktige
forhold knyttet til arbeidsvilkår i underleverandørkjedene, på offentlige innkjøp, åpenhet og etikk.
Tekstilbransjen
Sandblåsing av jeans: Etter at flere fabrikkarbeidere, spesielt i Tyrkia, har mistet livet eller fått
alvorlig sykdom, sier flere kleskjeder at de ikke tillater bruk av sandblåsing. En ny rapport fra
nettverket Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender har vært med på å finansiere,
viser dessverre at det motsatte skjer. 73 arbeidere fordelt på syv fabrikker i Bangladesh har blitt
intervjuet, og viser at arbeiderne jobber fortsatt med livet som innsats med sandblåsing.
Bruktklær til Uganda. Vi avslørte veiene som bruktklær tar ut av Norge, og hvordan de via
mellomledd i Øst-Europa havner blant annet i Afrika hvor de utkonkurrerer den lokale
tekstilindustrien. Kenya, Ghana og Tanzania er blant de største importørene av bruktklær fra
Europa og Nord-Amerika. Stor interesse på sosiale medier.
Pris til samarbeidspartner i Kambodsja: Vår samarbeidspartner, det kambodsjanske fagforbundet
Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union, C.CAWDU, fikk Arthur Svenssons
internasjonale pris for faglige rettigheter som deles ut av Industri Energi hvert år.
Fabrikkbrann: Den forferdelige fabrikkbrannen Tazreen i Bangladesh i slutten av november viste
også hvor akutt problemene i klesindustrien er og at det haster å finne en løsning.
Det har vært spesielt stort fokus på Hennes & Mauritz i 2012:
Hennes & Mauritz «dømt» i folkedomstol: En folkedomstol i Phnom Penh i Kambodsja hvor
tekstilindustrien vokser sterkt, slo fast at merkevareselskapene må umiddelbart forbedre de
elendige lønningene til arbeiderne som syr selskapenes klær. Saken fikk en enorm spredning i
sosiale medier og oppslag på blant annet nrk.no.
Hennes & Mauritz i søkelyset: Det svenske klesselskapet fikk hard medfart i slutten av oktober, og
mye skyldes Framtiden i våre hender. Det svenske programmet ”Kalla Fakta” viste en dokumentar
om H&Ms produksjon i Kambodsja. Samtidig ble det publiserte kritiske kommentarer i en blogg på
VGs nettsted minmote.no, som vi hadde forberedt sammen med VG. Denne kombinasjonen viste
seg å spre saken som ild i tørt gress.
Besvimelsesaksjoner: Gjennom Clean Clothes Campaign var vi også med på å organisere
besvimelsesaksjoner i flere land for å fokusere på at arbeidere besvimer grunnet overarbeid og
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manglende ernæring. I Oslo organiserte vi en besvimelses-aksjon utenfor H&M ved Domkirken, og
delte ut flyers om H&Ms manglende levelønnsatsing og oppfordring til forbipasserende til å
underskrive kampanjen.
Stor medieoppmerksomhet: I kjølvannet av dette har det vært en lang rekke oppslag i media; blant
annet på minMote.no (VG), Dagbladet og NRK, med Framtiden i våre hender som kommentator.
Uten Framtiden i våre henders innsats ville den svenske dokumentaren fra Kambodsja ikke fått så
store ringvirkninger i Norge.
Politiske følger av H&M-debatten: Barne- og likestillingsdepartementet inviterte H&M og andre
aktører i klesbransjen, fagforeninger, Initiativ for etisk handel, Virke og Framtiden i våre hender til et
møte for å diskutere situasjonen sammen med statsråd Inga Marte Thorkildsen. Invitasjonen
bekreftet vår sentrale posisjon i debatten. Statsråden konkluderte i tråd med vår politikk: H&M må ta
skritt på følgende: 1. Sikre en levelønn, 2. Diskusjoner med fagforeningene på nasjonalt nivå i
produsentland og 3. Åpne opp leverandørlistene. Møtet fikk god mediadekning - hovedsakelig i TV
og radio.

Fra besvimelsesaksjonen i Bergen

Offentlig innkjøp og etikk
Rapporten ”Store ord – etikkfattig handling” ble lansert 11. september på YS’ konferanse om
samfunnsansvar hvor rundt 50 tillitsvalgte deltok. Rapporten er en grundig og stor undersøkelse av
om landets største kommuner tar etiske hensyn i sine anskaffelser. Den avdekker at offentlige
anskaffelser i det store og hele gjennomføres uten at etiske hensyn ivaretas - og dette bidrar til at
arbeidstakere som produserer produktene det offentlige kjøpet inn ikke får sikret sine rettigheter.
Rapporten førte til omfattende oppslag i ulike typer medier.
Vi har også holdt innledninger for både Lillehammer Kommune og Difi hvor rapporten har blitt
presentert TV2 laget sak om at norske kommuner som gir blaffen i etikk når de gjør anskaffelser, og
knyttet saken opp til den nylige katastrofebrannen på en tekstilfabrikk i Pakistan hvor over 300
arbeidere døde.
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Vi har holdt en rekke innledninger om levelønn og åpenhet i leverandørkjeden for lokallag, i
forbindelse med Globaliseringskonferansen og i andre sammenhenger. I tillegg har vi hatt møter
med kleskjeder og enkeltaktører innenfor klesbransjen for å diskutere temaer slik som levelønn,
fagorganisering og åpne leverandørlister.

Levelønnsarbeidet og Clean Clothes Campaign Norge
Framtiden i våre hender koordinerer og driver den norske avdelingen av Clean Clothes Campaign
(CCC), og sitter sentralt i arbeidet blant annet med levelønn innenfor nettverket.
I mars besøkte vi vår indiske partnerorganisasjon Society of Labour and Development i Delhi. Vi
møtte også «Anju» - syersken bak tekstilarbeiderbloggen som er blitt publisert på framtiden.no. Vi
intervjuet en rekke arbeidere, besøkte en fagforening, så slumkvartalene hvor tekstilarbeiderne bor
og deltok på møter. Ved siden av læring og et viktig innblikk i arbeidernes arbeids- og levekår er det
blitt en bildereportasje i Folkevett. Bildene har i løpet av året også blitt brukt i en rekke foredrag om
levelønn og behovet for åpenhet i leverandørkjeden.
Vi deltok i aprilmåned på en konferanse i Jakarta, arrangert av Clean Clothes Campaign om
hvordan de som tør å forsvare menneskerettighetene innenfor leverandørkjeden kan beskyttes. Det
foregår ikke bare fagforeningsknusing, men også angrep på enkeltpersoner som forsøker å bedre
forholdene.
Mölnlycke Health Care: Vi har lagt press på og skrevet om svenske Mölnlycke Health Care og deres
konflikt med fagorganiserte arbeidere ved en av sine fabrikker i Thailand. Mölnlycke er en stor
leverandør av uniformer til norske sykehus, og Helse Sør-Øst er en av deres største kunder. I
Thailand anklages selskapet for å drive med fagforeningsknusing. Vi fikk in en omtale av
lynappellen mot Mölnlycke i Dagsavisen: ”Helse Sør-Øst tar etisk ansvar”. Helse Sør-Øst tar parti
med 22 thailandske arbeidere som er i konflikt med det svenske selskapet.
Et utvalg av andre lynappell-saker som vi har rettet fokus på i løpet av året er:
- Somyot Preuksakasemsuk: Menneskerettighetsaktivist og redaktør har sittet i arrest i to år,
anklaget for «majestetsfornærmelse» etter å ha publisert artikler som angivelig stiller landets
monark i et kritisk søkelys etter myndighetenes undertrykkelse av demonstranter.
- Drapet på Aminul Islam fra Bangladesh rystet fagforeninger, frivillige organisasjoner og politiske
miljøer verden over. Aminul Islam hadde i lang tid jobbet for arbeiderrettigheter i Bangladesh. I mars
ble han funnet torturert og drept, sannsynligvis på grunn av sin utrettelige innsats for å forsvare
rettighetene til landets tekstilarbeidere.
- Livsfarlige arbeidsplasser i Bangladesh: Gjennom å sette søkelyset på de gjentatte brannene ved
tekstilfabrikker i landet, legger vi press på kleskjedene for at de skal sikre fabrikkene de kjøper varer
fra, mot brann og andre farlige situasjoner.
Levelønn og CCC: Framtiden i våre hender har hatt koordinering av Clean Clothes Campaigns
levelønnskampanje i Europa. Den ble lansert 18. september og har et spesielt fokus på lønnsøkning
i Kambodsja. Den forbrukerrettede underskriftskampanjen ble også støttet av fagforbundene
Industri Energi og YS. Kampanjen ledet blant annet til debatt på morgennyhetene TV2 om H&M og
levelønn.
Partnermøte: Vi har hatt besøk av Emelia Yanti, CCC-partner og leder i den indonesiske
fagforeningen GSBI. Emelia holdt en innledning på et seminar i regi av Senter for
menneskerettigheter og på årsmøtet til FIVH-Oslo.
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Åpenhet i leverandørkjeden
Bitre dråper: Stor sak om vinproduksjon i Sør-Afrika og om de elendige arbeidsforholdene for
vinarbeiderne. Under researchreisen til Sør-Afrikas vindistrikt på tampen av 2011, besøkte vi
fagforeninger og arbeidere på vingårder som produserer vin for det norske markedet. Forholdene
tyder på klare brudd med Vinmonopolets etiske regelverk.
Voldelig druestreik: I november ble landbrukssektoren i Sør-Afrika rammet av en omfattende og til
dels voldelig streik hvor landarbeiderne krevde mer lønn. I sentrum for uroen er De Doorns, en
landsby som Framtiden i våre hender besøkte i fjor og hvor vi dokumenterte en lang rekke
problematiske forhold. Den nye utviklingen viser igjen hvor eksplosiv situasjonen er i sektoren.
Kun én prosent kakao fra fattige land: Vi har regnet ut hvor mye av kjente tropiske varer som kaffe,
kakao, sukker og sjokolade faktisk importeres fra tropiske land. Det meste importeres fra Europa
(sukker) eller via Europa hvor det bearbeides (kakao og sjokolade). Kaffe importeres fra SørAmerika, men av ferdig brent kaffe kommer det meste fra Europa. Saken ble også brukt i
forbindelse med Nyt Afrika-kampanjen.
Ingen lek på Barbiefabrikken: I forbindelse med julehandelen lager vi sak om arbeidsforholdene i
leketøysfabrikkene i Kina. Organisasjonen Sacom i Hongkong som vi besøkte under researchreise i
november, bidro med fakta og bilder til saken.
Prisen for Ipad-hypen: En av de mest leste artiklene overhodet i fjor var «Den skjulte prisen av
Ipad3» som vi lanserte samtidig med feiringen av nytt Apple-produkt i mars 2012. Prisen for Apples
stadige oppgraderte versjon av nettbrett og telefoner betales av kinesiske arbeidere gjennom
omfattende overtid og elendige arbeidsforhold. Saken gikk som en farsott i sosiale medier.
Researchreiser: Vi har I 2012 gjennomført to store researchreiser. Den ene gikk til Hongkong og
Shenzhen, for å se nærmere på arbeids- og leveforholdene til elektronikkarbeiderne i Kina; Den
andre til delstaten Mato Grosso i Brasil for å se nærmere på produksjonen av soya til det norske
markedet. Resultat av disse reisene lanseres i første del av 2013.

Kommunikasjonsarbeidet i Framtiden i våre hender
Et mål for 2012 var bedre og mer synlighet på tv og i viktige radioprogram. Det er delvis oppnådd.
Vi har vært åtte ganger i Dagsrevyen og TV2s 18.30 og 21-nyheter, som er samme antall som året
før. Mot slutten av året markerte vi oss sterkt på etikksaker i Dagsrevyen, blant annet med flere
saker om tekstilindustrien.
Det er en tendens at vi blir mer interessante for mediene i etikk og forbrukersaker enn tradisjonelle
klima- og miljøsaker. Det er mange organisasjoner som er på klimaballen, som for eksempel ved
klimaforhandlingene, mens vi har en viktig nisje – og mye kunnskap – om etikk og forbruk.
Vi var én gang på NRKs populære FBI i 2012 med egenprodusert research om norske fond som
tjener penger på å spekulerer i råvarer som korn og mais.
Gledelig er det at vi var i ti Dagsnytt 18-debatter. Det var debatter om alt fra H&M til Oljefondet, Ola
Borten Moe som årets etikkversting, fornybar energi, og mekanisk utbeinet kjøtt.
Ellers har vi vært jevnlig på steder NRKs morgensendinger, TV2 Nyhetskanalen, Her og nå og
Ekko.
Retrievers oversikt fra de siste ti årene viser at vi i 2012 var like mye i norske papiraviser som i
«klimaårene»
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2007 og 2008. Det aller meste er redaksjonell omtale, men vi har også flere gode penner som har
bidratt med en rekke gode kronikker og debattinnlegg i norske aviser og tidsskrift. Blant
høydepunktene var en kronikk over en dobbeltside i Aftenposten om «Ti gode grunner til å dempe
norsk petroleumsiver».
Retriever gir oss også mulighet til å lage rapport over antall lesere vi potensielt når med våre saker i
nettmediene. Dette fungerer best som en målestokk for å sammenlikne år for år. Tall fra de siste
fire årene viser:
2012: 67,6 millioner lesere.
2011: 69 millioner lesere.
2010: 51 millioner lesere.
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2009: 72,2 millioner lesere (mange saker på dagbladet.no).
Når det gjelder nettsidene, fortsetter trafikken å øke. Mye takket være Facebook som bringer
mange folk til sidene. Her er noen nøkkeltall fra 2012 (med endring fra 2011 i parentes).
Antall besøkende: 227.211 (+21,73 %)
Unike besøkende: 138.673 (+32,79%)
Antall sider som er vist: 528.250 (+21,59%)
Antall sider hver besøkende leser før han/hun forlater oss: 2,32 (-0,11%)
Antall besøkende på framtiden.no fire siste år:
Her er de ti mest leste artiklene:
1. Derfor bør du droppe scampi
2. Slik unngår du palmeolje i maten
3. Ti veier til grønn lykke
4. Her er våre beste tips til alternative bryllupsgaver
5. Si nei til mer gift i maten din
6. Slik kaster du mindre mat
7. 24 tips til julekalenderen
8. Dette kan du gjøre for mer etiske klær
9. Her er tips til gode julegaver
10. Mattilsynet vil øke giftrester i mat 100 ganger
I en tid hvor miljøengasjementet kan synes dalende i den norske befolkningen, er det viktig for oss å
tilpasse oss en slik virkelighet og kommunisere miljø, klima og etikk på en måte som kan engasjere
så mange som mulig. Da må vi tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye formidlingsformer for å nå
fram til så mange som mulig, og gjerne unge og nye målgrupper, med vårt budskap. En økt satsing
på kampanjer er blant virkemidlene for å engasjere flere og få fram våre krav og meninger på en ny
måte. En kampanjeguide ble utarbeidet i 2012, og denne vil ligge til grunn for våre kampanjer i
2013.
Det har også blitt jobbet med å gjøre vårt tradisjonelt «tunge» etikkstoff tilgjengelig og mer relevant
for enda flere, blant annet gjennom forbrukervinklinger.
Vi har også satt i gang et arbeid med å tilpasse våre nettsider til mobile plattformer.
Facebook er fremdeles en svært viktig arena for oss, både for dialog med mennesker, men også for
å hente trafikk til våre nettsider. Godt over 40 prosent av trafikken til nettsiden vår kommer fra
Facebook. Ved utgangen av 2012 var det rundt 9000 som likte oss på Facebook, mens det er 2400
(@FIVH) og 2450 (@arildhermstad) som følger oss på Twitter.
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Folkevett - Framtiden i våre henders magasin
Arne Storrønningen (100%) redaktør og Knut Erik Helle (60%) journalist og deskleder utgjorde den
faste redaksjonsstaben i hele perioden. Annonsesalget ble ivaretatt av Sverre Stakkestad/Grønn
markedskontakt. Vibeke Marnburg tilknyttet Iteragazette var ansvarlig for layout og sideproduksjon.
Faste spaltister var Framtiden i våre henders leder Arild Hermstad (Ytring) og seniorrådgiver Trond
Wormstrand (Stifinner). Bladet ble utgitt i henhold til budsjettert kostnadsramme, og utkom med fem
utgivelser a 40 sider, ned fra 6 utgivelser i 2011. Annonseomsetningen var på omkring 500.000.
Hovedtemaene fordelte seg slik:
Utgave 5.12: Veien ut av fattigdom. Stor reportasje om Future in our hands, Sierra Leone og
den nasjonale organisasjonens omfattende, og vellykkede arbeid med lokalbasert
fattigdomsbekjempelse og matproduksjon. Leder for Fivh-Haugalandet, Nini Hæggernes
besøkte på oppdrag fra Folkevett flere av Fioh Sierra Leones prosjekter. Temareportasjen
førte blant annet til at et av våre medlemmer donerte rundt hundretusen kroner til fiohs
skolearbeid i landet.
Utgave 4.12: Grønt jernteppe. En omfattende bakgrunnsartikkel med ny og oppdatert
informasjon om det gigantiske Eu-prosjektet som tar sikte på å skape et sammenhengende
belte av sykkelveier og rekreasjonsområder langs det tidligere avstengte grenseområdet
mellom tidligere sovjet-unionen og Vest-Europa. Svært god respons fra leserne våre med
mange epost-henvendelser og brev.
Utgave 3.12: Bøkenes magi. Folkevetts frilansjournalist Henrik Byrne fulgte bokbåtene på
Mekong-elva i Laos og rapporterte om hvordan lokale ildsjeler og enkle grep bidrar til leseog skriveferdigheter hos barn og unge i avsidesliggende landsbyer og inngår som en viktig
del av kampen mot analfabetisme og isolasjon.
Utgave 2.12: Bruktklær er big business. Framtiden i våre henders researcher og journalist
Anne Kari Garberg fulgte norske bruktklær levert til Fretex og UFF på den lange reisen til
bruktbutikker i en rekke afrikanske land. Reportasjen viste hvordan omsetning av bruktklær
donert av vestlige forbrukere inngår i et omfattende kommersielt system med store penger
involvert.
Utgave 1.12: Sør-Afrika. Bitre dråper. Framtiden i våre henders researcher og journalist
Sigurd Jorde rapporterte om de kritikkverdige arbeidsforholdene ved mange av
drueplantasjene i landet. Den delvis ukjente siden ved Sør-afrikansk vinproduksjon ble
grundig belyst, blant annet ved hjelp av lokale kilder blant plantasjearbeidere og
fagforeningsledere som ble oppsøkt. Reportasjen avslørte også hvilke av vinmerkene som
omsettes i Norge som er produsert med råvarer fra omstridte plantasjer.
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ÅRSBERETNING
Styret i Framtiden i våre hender besto i 2012 av
Verv

Fra januar til oktober

Fra 20. oktober, valgt på
landsmøtet

Leder

Anne Skranefjell, Oslo

Anne Skranefjell, Oslo

Nestleder

Christian Fossen, Trondheim

Christian Fossen, Trondheim

Styremedlemmer

Cecilie Høj Anvik, Bodø

Gerd-Liv Valla, Oslo

Gerd-Liv Valla, Oslo

Tor Mikalsen, Kåfjord

Tor Mikalsen, Kåfjord

Øyvind Eggen, Oslo

Thomas Bjørkan,
Brønnøysund

Marit Trodal, Oslo

Øyvind Eggen, Oslo

Daniel Milford Flathagen, Trondheim

Marit Trodal, Oslo

Eyvind Danielsen, Kristiansand

Ansattes representant Anne Kari Garberg

Anne Kari Garberg

1. vararepresentant

Julie Lødrup, Oslo

Julie Lødrup, Oslo

2. vararepresentant

Daniel Milford Flathagen,
Trondheim

Martin Eggen, Jæren

3. vararepresentant

Eyvind Danielsen,
Kristiansand

Hanna K. Husabø, Bergen

4. vararepresentant

Siri Mittet, Oslo

Vivi Lademoen Storsletten, Bodø

5. vararepresentant

Jørn Stave, Oslo

Trond Petter Hauan, Tromsø

6. vararepresentant

Nini Hæggernes, Haugesund

Vara for ansattes repr Gunnell E.G. Sandanger (til
mars 2012)

Marit Kristine Vea

Styret har i året som gikk engasjert seg i arbeidet for å gi Framtiden i våre hender en strategi for
effektiv, framtidsrettet kommunikasjon mot våre medlemmer, med vekt på mer elektronisk
kommunikasjon. Saken om medlemskommunikasjon ble vedtatt i august, og de relevante punktene
ble integrert i toårsplanen. Herunder ble det bestemt at Folkevett fortsetter som før, men med fire
utgaver i 2013. Styret er tilfreds med at de vedtatte tiltakene for e-postkommunikasjon mot
medlemmer ble igangsatt på høsten 2012.
Styret er også godt fornøyd med organisasjonens nye satsing på frokostmøter på Hotel Continental
i Oslo som vi gjør i samarbeid med Klimaløftet. I 2012 ble det arrangert fem slike, og alle var svært
godt besøkt. Temaene var også svært relevante og viktige for våre satsinger, for eksempel å styrke
klimaprofilen i oljefondet, høyhastighetstog og vårt krav om lavere tempo i oljeutvinningen. Møtene
har også blitt streamet på nett, slik at det har vært mulig å følge disse for de som ikke er i Oslo.
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Framtiden i våre hender var også aktive for å sikre en god klimamelding, og til grunn for dette
arbeidet lå en grundig og faglig sterk klimamelding som vi selv fikk utarbeidet. Styret imøteser at
denne rapporten brukes i det videre arbeidet for å kutte norske klimagassutslipp.
Styrets viktigste sak i 2012 var å forberede og gjennomføre landsmøtet i Framtiden i våre hender i
oktober. Møtet ble holdt i Trondheim og samlet 15 lokallag med stemmerett. Dette var en solid
økning fra to år tidligere, og betød at vi hadde det største landsmøtet på mange år. Det var også
sterkt engasjement fra lagene, noe som bidro til en rekke gode og viktige vedtak for organisasjonen.
For å tilrettelegge for en god prosess satte styret ned en gruppe som lagde nytt forslag til politisk
plattform, her deltok representanter fra to lokallag, samt to fra styret og to ansatte som sekretærer.
Plattformen ble sendt ut til høring i april, og det kom mange viktige og gode innspill fra
organisasjonen. Toårsplanen ble sendt til høring i juni, dette bidro også til bedre forankring av
planen og av plattformen blant våre lokallag.

Deltakere på Landsmøtet i Trondheim i oktober.

Foto: Nini Hæggernes

I tråd med vedtaket i 2011 om å forlenge leieavtalen for våre lokaler, ble det iverksatt en større
oppussing av lokalene i Fredensborgveien 24G. Dette var en stor og omfattende prosess, men
styret konstaterer at resultatet har blitt bra. Styret har også merket seg at en rekke nyansettelser har
blitt gjort i løpet av året, både som følge av nysatsinger, permisjoner og at ansatte har gått videre i
andre jobber. Vi har fått inn nye og godt kvalifiserte medarbeidere som vil kunne bidra til en
forsterking og fornyelse av Framtiden i våre henders viktige arbeid.
Hovedstyret hadde seks møter og behandlet 43 saker i 2012. Av andre større saker nevnes at
styret vedtok å videreføre statusen som satsingssteder for lagene i Bergen, Trondheim og Blindern.
Framtiden i våre hender fikk dessuten flere aktive lag i løpet av året, for eksempel ble et nytt
lokallag i Nedre Glomma etablert høsten 2012, et aktivt og velkomment lag. Stilingen som
lokallagsansvarlig ble utvidet på permanent basis. Nytt i 2012 er også at lokallagene nå få stilt til
rådighet midler fra Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner når lagene arbeider for å
engasjere yngre målgrupper. Besteforeldreaksjonen valgte i 2012 å avslutte som et tematisk
lokallag i Framtiden i våre hender for å bli en egen organisasjon. Vi tilrettela slik at de skulle få en
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god start, og fortsetter samarbeidet med dem blant annet i Klimavalg 2013. Styret ønsker
Besteforeldrene for en ansvarlig klimapolitikk lykke til med etableringen og med det viktige arbeidet!
Styret har også oppnevnt ny styreleder i Framtiden i våre henders Forskningsinstitutt, Pål
Strandbakken. Han avløste Arild Skedsmo, og styret vil gjerne takke Arild for det flotte arbeidet han
har bidratt til som styreleder i en årrekke. Thomas Cottis ble også utnevnt som styremedlem til
stiftelsen i året som gikk.

Økt samarbeid
Styret har brukt mange av møtene til å diskutere og sondere muligheten for økt samarbeid og en
eventuell sammenslåing med Grønn hverdag. Dette var blant annet tema på styre- og
ansatteseminaret i mars, hvor vi også diskuterte hvordan vi kan forbedre vår
medlemskommunikasjon. Det ble fattet et foreløpig intensjonsvedtak om samarbeid med Grønn
hverdag i styret i desember. Her slo vi fast at vi ønsker å utforske muligheten til en sammenslåing
med forutsetning om at vi beholder Framtiden i våre henders organisasjonsstruktur, men åpner for å
diskutere revidering av mål og strategier for en ny felles organisasjon, samt at vi åpner for å finne et
nytt felles navn på organisasjonen.
I året som gikk har vi samarbeidet svært godt med andre organisasjoner, særlig vil vi fremheve
samarbeidet med Naturvernforbundet om satsingen på lyntog og jernbane, med Grønn hverdag om
kampanjene mot palmeolje og scampi, og den brede alliansen med over femti deltakere som skal
sette klima på dagsorden til valget i 2013.
Styret har merket seg at det ble gjort mye for å styrke kampanjearbeidet i 2012, og vi fulgte særlig
med på oppfølgingen av Makt forplikter kampanjen som vi gjorde sammen med Amnesty. Styret er
svært fornøyd med måten frivillige og ansatte i Framtiden i våre hender har arbeidet for å bedre
rettighetene til tekstilarbeidere i sør. Dette gjelder både oppfølging av den svenske dokumentaren
om de elendige arbeidsforholdene ved Hennes og Mauritz sine fabrikker, men også generelt
påvirkningsarbeid overfor bransjen, politikerne og forbrukerne.
Det er også verdt å fremheve det gode arbeidet som er gjort for å fremme et grønnere kosthold; vår
underskriftsaksjon om gift i maten skapte mye engasjement, og vår kjøttfri mandag kampanje har
fått stadig flere institusjoner som deltakere. Gledelig er det også at matvarekjedene har fulgt vårt
årelange krav om å promotere økologiske matvarer mye tydeligere og at flere nå kutter prisene på
slike varer.
Veksten i antall besøk på våre nettsider vokste kraftig i 2012. Styret konstaterer også at vi fortsetter
å ha en høy profil i mediene. Noen av sakene som vi vil fremheve er Framtiden i våre henders
avsløring om at flere norske banker tilbyr privatkunder å investere i jordbruksråvarer som hvete,
mais og soya. NRK Forbrukerinspektørene tok saken og laget et større innslag med oss i studio.
Saken har bidratt til å bremse interessen for denne type investeringer.
En rekke avsløringer av hvilke selskaper Oljefondet investerer i har også bidratt til å presse etikken i
fondet, for eksempel investeringen i det kanadiske selskapet Nevsun som har benyttet
tvangsarbeid. Sakene vakte stor oppsikt, ble utgangspunkt for et spørsmål fra Frp i Stortingets
spørretime. Vi klaget Nevsun inn til Oljefondets Etikkråd, som etter det har igangsatt en granskning
av forholdene.
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I løpet av året har også vår avsløring om at den norske fondsforvalteren Skagenfondene er inne i
papirselskapet Indah Kiat, ført til at fondene solgte seg ut av denne beryktede indonesiske
regnskogsverstingen.

Arbeidsmiljø og miljøarbeid
Framtiden i våre henders hovedkontor er lokalisert på Fredensborg i Oslo. Arbeidsmiljøet har vært
tilfredsstillende i perioden. Det ble gjennomført en større opprustning av lokalene i juli og august,
noe som nok medførte noen støy- og støvplager, men i hovedsak pågikk dette arbeidet mens de
ansatte var på ferie. Totalt sykefravær inkludert fravær ved barns sykdom utgjorde 2,8 prosent av
arbeidstiden, opp fra 2 prosent året før. Det egenmeldte fraværet utgjorde ca 0,6 prosent. Framtiden
i våre hender praktiserer likestilling mellom kjønnene, kortere arbeidstid og fleksible
hjemmekontorordninger. Av totalt 27 ansatte ved hovedkontoret er 14 kvinner og 13 menn.
Vedtektene slår fast at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styret. Kravet er
oppfylt.
Framtiden i våre hender har ingen innsatsfaktorer eller produksjonsprosesser som påvirker det ytre
miljø i vesentlig grad. Som miljøorganisasjon er det likevel svært viktig at vi reduserer miljø- og
klimabelastningen fra vår egen virksomhet så mye som mulig. Derfor er vi sertifisert som
miljøfyrtårn, vi følger grønne innkjøpsrutiner ved alle innkjøp, og vi kjøper inn økologiske og etisk
merkede produkter. Reisevirksomhet gjøres så langt som mulig med miljøvennlige transportmidler.
Våre reiser med fly ga til sammen utslipp på 31 tonn CO2-ekvivalenter i 2012. Vi kompenserte for
disse klimautslippene ved å kjøpe klimakvoter fra vår partner myclimate i Sveits.

Medlemmer og økonomiske resultater
Framtiden i våre hender hadde ved utgangen av året 20.112 betalende medlemmer og ca 1500
abonnenter på magasinet Folkevett. Tallet er nokså uendret fra året, og dermed ikke i tråd med vårt
mål om vekst i medlemstallet. Hovedårsaken til dette er at vi i årets siste fem måneder ikke hadde
markedssjef på plass. Vi har også brukt mindre penger til verveformål enn det som var satt opp i
budsjettet, hovedsakelig på grunn av bemanningssituasjonen. Ny markedssjef ble ansatt i oktober,
og styret ser frem til at Andreas Loe starter opp 1. januar 2013. Inntektene fra våre medlemmer økte
noe i året som gikk.
Driftsunderskuddet for 2012 er på kr 255.397,-. Dette underskuddet motsvares av betydelige
overskudd på vel 600.000 i begge de to foregående årene. Den viktigste enkeltårsaken til
underskuddet er at vår satsing på klimatjenester og klimakvoter ikke ga de resultatene vi hadde
budsjettert med. I tillegg gjorde vi en opprustning av lokalene som innebar både betydelige
investeringer og noe mer løpende utgifter.
Driftskostnadene utgjorde ca. 15,9 millioner kr, en økning fra 14,3 året før. Ca 600.000,- av disse
skyldes økte personalutgifter, mens resten er knyttet til utgivelsen av et istikk til Aftenposten høsten
2012 som ga tilsvarende økte inntekter. Kostnadskontrollen er god, og utgiftene er i tråd med
styrets vedtak og krav gjennom året.
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Styreleder og styrets medlemmer mottar ikke honorar for sine verv. Ytelser til leder utgjorde kr
454652,- i lønn, samt andre ytelser på kr 14.874,-. Det er foretatt årsoppgjørsdisposisjoner med en
overføring på 255.397,- fra fri egenkapital. Den frie egenkapitalen utgjorde dermed kr 2.897.184,pr 31 .12.2012.
Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om
organisasjonens utvikling og resultat i 201 2, og om virksomhetens stilling ved utgangen av
regnskapsåret. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for utarbeidelsen av
årsregnskapet. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har
betydning for vurderingen av årsregnskapet.
Styret takker de ansatte og de frivillige i våre lokallag for et godt gjennomført 201 2. Vi vil også takke
alle medlemmer, institusjoner og myndigheter som støtter Framtiden i våre henders arbeid!

Oslo, 15. mars 2013
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