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SELINA JUUL HAR FÅTT ROCKESTJERNESTATUS FOR KAMPEN MOT MATSVINN
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VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

Bryllup?
Firmafest?
På Nesodden med egen brygge.
Økologisk mat av høy kvalitet.
Et sted med sjarm og sjel!

Nøttekubber
Ingredienser:
100 g kakaomasse
30 g kakaosmør
20 g agavesirup
15 g yaconsirup
1 ts vaniljepulver
En liten klype havsalt
1/2 dl pistasjnøtter
1/2 dl cashewnøtter
1 dl valnøtter
2 ss inkabær, finhakket
2 ss rosiner

Bryllup? Firmafest?
“Naturens kur mot hudplager”
Kløe, tørr hud og hudplager? - Prøv Optima.
• Utan MI/miljøgifter/parabener
• Anbefalt av Grønn Hverdag
Forhandlarliste og nettbutikk, sjå: www.optima-ph.no

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

A LITTLE
BIT OF HEINZ DOES WONDERS
OPTIMA PRODUKTER AS
På Nesodden med egen brygge.

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i
vannbad. Når kakaoen har smeltet
helt visper du inn agavesirup,
yaconsirup, vaniljepulver og havsalt.
Grovhakk nøttene og ha de i en
bolle sammen med finhakkede
inkabær og hele rosiner og hell
sjokoladen over. Bland alt sammen
og hell massen ca 2-3 cm tykk i en
bakepapirkledd form. Sett i fryseren
og del opp i biter når den har stivnet.
Oppbevares kjølig til servering.
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Ifølge undersøkelser sier 80 prosent av oss at vi får
dårlig samvittighet av å kaste mat.

Matsyndere?

K

asting av mat og matsvinn er
en av de store globale miljøog ressursutfordringene.
Rundt en tredjedel av maten
som produseres på kloden går til spille.
Overraskende for mange er matsvinnet
omtrent like stort i fattige som i rike land,
men årsaken til matsvinn er forskjellig:
I de fattige landene er innhøsting, lag
ring, transport og distribusjon hoved
problemene. I de rike landene sliter vi
med en formidabel sløsing og kasting av
mat fra spisesteder, butikkhyller, kjøle
skap og frysedisker.
I følge Framtiden i våre henders råd
giver om matsvinn Kristine Lindberg
ligger hovedutfordringen i Norge på to
områder. Systemene og organiseringen i
matbutikker og overalt hvor mat selges er
innrettet mot å skape høyest mulig om
setning med matkasting i privathushold
ningene som konsekvens.
I motsetning til det mange tror foregår
matkastingen først og fremst privat. Du
og jeg er ansvarlig for omkring to tredjedel
av matkastingen her i landet. Vi fanges i
en hverdagssituasjon hvor kasting av store
mengder mat har blitt vanlig og institusjo
nalisert.
Det betyr ikke at vi nødvendigvis øn
sker å sende store mengder av spiselig
mat i avfallsdunken. Ifølge undersøkelser
sier 80 prosent av oss sier at vi får dårlig
samvittighet av å kaste mat.
Men vi har ikke organisert oss som sam
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funn og som forbrukere med tanke på å
utnytte matressursene våre på en god måte.
Matprodusenter og matkjeder har heller
kynisk fått skape et marked hvor matkasting
har blitt normalen. Det må det bli slutt på. Det
er en av årsakene til at Framtiden i våre
hender gjennom flere år har jobbet
for å komme problemet til livs. I år
Les m
Side 10-er
arrangerer vi en stor kampanje hvor
& 28-3011
målet er å sparke temaet inn på den
politiske arenaen og engasjere mat
kjeder, matprodusenter og forbrukere
til innsats.
Danmark kan være vårt nærmeste fore
gangsland. Takket være den handlekraftige
superaktivisten Selina Juul (se intervju i denne
utgaven av magasinet) har danskene fått en
folkebevegelse med nesten 50.000 støttespil
lere som jobber mot matkasting. I løpet av 5
år har matsvinnet blitt redusert med 25 pro
sent. Det utgjør verdier for over 4 milliarder
danske kroner. Nå er det Norges tur. 2016 bør
bli året hvor matkasting blir et stort og viktig
tema i den offentlige debatten og med en
tydelig atferdsendring som resultat.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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GLADE HJUL

TEKST: KNUT-ERIK HELLE
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Bli smartere. I en studie gjorde
forsøkspersonene det markant
bedre på oppgaver i hukommelse,
resonnering og planlegging etter
bare 30 minutter med sykling.
Ifølge forskningen publisert i
Journal of Clinical and Diagnostic
Research ble oppgavene også
gjennomført raskere etter
syklingen. Forskning ved Illinois
University tyder på at fem prosent bedre hjerte-lungekapasitet
fra økt sykkelkondisjon fører til
en forbedring på hele 15 prosent
i mental oppgaveløsning. Syklingen øker blodsirkulasjonen i hjernen og sammen med mer oksygen
stimulerer dette veksten av nye

Bli lykkeligere. Sykling frigjør de
naturlige lykkestoffene dopamin
og serotonin i hjernen. En studie
ved Duke University viser at
trening kan være like effektivt
som medisiner i behandling av
depresjon. Dessuten kan sykling
og trening ellers øke selvtilliten,
øker følelsen av å ha oppnådd noe
og gjør oss mer sosiale, ifølge forskerne. Forskere ved Universität
Bonn har funnet ut at endorfinene
frigitt under fysisk aktivitet spesielt påvirker delene av hjernen som

helsefordeler

VED Å SYKLE
Å SYKLE REGELMESSIG GJØR
U NDERV ERKER MED BÅDE
HELSA OGM ILJØET. HER ER
6 GODE GRUNNER TIL Å BLÅSE
STØVET AV SYKKELEN.

behandler følelser og stress.

hjerneceller i hippocampus.

3

4
Lev lengre. Ved å sykle mellom 10 og 15 km daglig i 40 år vil en person i aldersgruppen 20-59 år få fire såkalte kvalitetsjusterte leveår
(QALYs) igjen for innsatsen, ifølge Helsedirektoratet. Høyere intensitet og tidligere start i livet med regelmessig fysisk aktivitet øker
sjansen for å få enda flere
5 kvalitetsjusterte leveår.

5
Pust i renere luft. Målinger tyder på at luftkvaliteten
inne i biler og andre kjøretøy i trafikken kan være langt
dårligere enn for syklister og fotgjengere på gata
utenfor. Målinger fra København har vist at nivåene av
benzen, toluen, etylbenzen og xylen var mellom to og
fire ganger høyere inne i bilen enn i pusterommmet for
syklisten. Målinger gjort i London har vist at det kan
være spesielt dårlig luft inne i drosjer.

Få sterkere immunforsvar. Selv
moderat sykling øker blodsirkulasjon og produksjonen av hvite
blodceller. Ifølge en studie ved
University of North Carolina
kuttet de som sykler i 30 minutter fem dager i uken sykefraværet sitt med halvparten. Sykling
på vinteren er spesielt egnet til
å unngå forkjølelser og infeksjoner. En studie ved University
of Bristol med 200 forsøkspersoner avdekket at trening før
jobb også bidro til at de taklet
stress godt, disponerte tid og
arbeidsoppgaver bedre og ble
mer motiverte.

6
Bli mer potent. Menn over 50 som for eksempel sykler minst tre timer i uka
har 30 prosent lavere risiko for å utvikle impotens, ifølge forskning ved
Harvard School of Public Health. Regelmessig fysisk aktivitet gjør forøvrig
underverker for hjerte og karsystemet i kroppen uansett kjønn og alder.
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VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

Bryllup?
Firmafest?
På Nesodden med egen brygge.
Økologisk mat av høy kvalitet.
Et sted med sjarm og sjel!

Nøttekubber
Ingredienser:
100 g kakaomasse
30 g kakaosmør
20 g agavesirup
15 g yaconsirup
1 ts vaniljepulver
En liten klype havsalt
1/2 dl pistasjnøtter
1/2 dl cashewnøtter
1 dl valnøtter
2 ss inkabær, finhakket
2 ss rosiner

Bryllup? Firmafest?
“Naturens kur mot hudplager”
Kløe, tørr hud og hudplager? - Prøv Optima.
• Utan MI/miljøgifter/parabener
• Anbefalt av Grønn Hverdag
Forhandlarliste og nettbutikk, sjå: www.optima-ph.no
OPTIMA PRODUKTER AS

På Nesodden med egen brygge.

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i
vannbad. Når kakaoen har smeltet
helt visper du inn agavesirup,
yaconsirup, vaniljepulver og havsalt.
Grovhakk nøttene og ha de i en
bolle sammen med finhakkede
inkabær og hele rosiner og hell
sjokoladen over. Bland alt sammen
og hell massen ca 2-3 cm tykk i en
bakepapirkledd form. Sett i fryseren
og del opp i biter når den har stivnet.
Oppbevares kjølig til servering.

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

PERSPEKTIV
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Magisk

opprydding
Du skal ikke eie ting som ikke gjør deg glad

TEKST: GUNN HILD LEM

H

va har rydding med miljøvern og solidaritet å
gjøre? Mer enn jeg hadde trodd.
Uten å ha tenkt videre over det, har jeg i
mange år hatt en slags følelse av at siden brukog-kast-samfunnet er en uting, er løsningen ikke å kaste.
Ikke helt uventet, når man først tenker over det, har ting
hopet seg opp i skuffer, skap og boder. Klær som ikke akku
rat passer, men som jeg sikkert kommer til å bruke dersom
jeg går opp eller ned tre kilo, bøker jeg aldri egentlig har hatt
særlig lyst til å lese, en ubegripelig mengde ting å lage noe
fint av på en regnværsdag, reklamekrus og vaser jeg har fått,
feilkjøp av ymse slag, gamle videoer samt selvfølgelig en
gammel videospiller til å spille dem av med,
Marie Kone, eller KonMari, som hun kaller seg, forfatte
ren av Magisk opprydding, snudde mitt forhold til ting opp
ned. Du skal ikke eie ting som ikke gjør deg glad, er hennes
enkle prinsipp. Hver enkelt ting skal holdes, og dersom du
ikke kjenner glede ved den, må den ut av huset ditt. I ukene
etter at jeg leste boken har jeg gjort akkurat det; holdt hver
ting jeg eier. Først da gikk det opp for meg hvor mye det
faktisk er. Det sies at hvis du eier mer enn syv ting, er det
tingene som eier deg. Jeg eies av for mange ting til at jeg
orker å telle dem.
KonMari er japansk. Hennes måte å forholde seg til ting
som om de har sjel, er fremmed, men opplevelsen ble desto
mer spesiell.

Jeg begynte med klærne mine. Ett plagg av gangen.
Hvert plagg jeg ikke ønsket å beholde skulle takkes og sen
des videre. De som kanskje kunne glede noen andre gikk
til innsamlinger, de utslitte ble kastet. Det som forundret
meg mest var alle plaggene jeg ikke visste at jeg var så glad
i. Nei, jeg har ikke funnet ut av symaskinen ennå, men jeg
har fikset et par rifter med synål, jeg har fjernet nupper og
strøket, og jeg har følt meg fin i klær jeg ikke har brukt på
årevis.
Bøker har sluppet fri fra min bokhylle; hvorfor stå der
når andre kan ha glede av dem? Men som jeg gleder meg
til å lese dem jeg har beholdt! Lysestaker og vaser, glass og
krus, pynteputer og pledd har fått nye hjem i stedet for å bli
behandlet som verdiløst av meg. De resterede er pusset og
satt frem.
Ønsket om noe mer, noe nytt og noe finere enn det
gamle, hele drivkraften bak forbrukersamfunnet som er
i ferd med å kvele kloden, ligger i en høyst menneskelig
følelse av rastløshet eller utilfredshet. Når du ser på de
store linjer, er den så lett å moralisere over. Vi produserer
for mange ting vi ikke verdsetter, derfor må folk må slutte å
hige etter noe nytt hele tiden! Slutt!
Men kanskje kan ikke rastløsheten og utilfredsheten
egentlig motvirkes av noe annet enn sin motsetning; en til
svarende følelse av ro og glede. Langsomt holde hver ting.
Langsomt kjenne gleden ved det jeg allerede eier.
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TEKST: NINI HÆGGERNES
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TORVFRI HAGEJORD

8

T

Kongereker, scampi, eller tiger
reker som det også kalles.
Halvparten av alle tropiske
reker kommer fra oppdrett
som gjør stor skade på miljøet.
Skade gjør også villfanget tropiske reker som overfiskes og
truede arter som sjøku, hvaler
og havskilpadder blir bifangst
i reketrålen. Halvparten av
verdens mangroveskoger er
utryddet og arter som tigre
og korallfisk trues grunnet
rekeoppdrett som forurenser
miljøet med kjemikalier og
antibiotika. Se etter MSC eller
ASC-miljøsertifiserte tropiske
reker som er produsert etter
strenge krav til miljømessig
bærekraftig og sosialt ansvarlig produksjon.

FO

MILJØSERTIFISERTE
KONGEREKER

Sommeren betyr for mange også hagearbeid og innkjøp av hagejord. Men mye hagejord som selges kan inneholde opptil 100 prosent torv. For å få torv, må man drenere og grave opp myr, som
naturen har bruk tusenvis av år på å bygge opp. ”Norges regnskoger” kaller forskere myrene.
Norske myrer inneholder karbon tilsvarende hele 3,5 mrd. tonn CO2. Det tilsvarer Norges totale
klimautslipp i 66 år. I Norge ødelegges over 5000 dekar myr årlig. Ødeleggelse av myr betyr
store klimagassutslipp, ødelagte rasteplasser for trekkfugler, og økt flomfare. Spør etter torvfri hagejord på ditt hagesenter eller komposter selv.
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SOLCELLELADER
Med en solcellelader kan du bruke solen
til å lade mobil, nettbrett eller kamera
hjemme eller mens du er på tur. L
 aderne
generer også strøm når det er overskyet, men vil da gi noe mindre
effekt. Solcellemappene fås med
ulik k apasitet og koster fra noen
hundrelapper til noen tusen kroner.
De rimeligste utgavene er uten
batteri og apparater må lades
direkte, mens andre har innebygget
batteri som lagrer strømmen for
senere bruk. Du kan også investere
i batteripakker eller powerbank som
lades av solcellepanelet og lagrer energien for senere bruk.
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GRILL MED KOKOS
Kullbriketter brukt til grilling er en
ikke-fornybar ressurs som bidrar til
klimaskadelige utslipp. Velg heller
kokosbriketter når du skal grille.
Da får du et mer miljøvennlig og 100
prosent naturlig alternativ laget
av kokosfibre fra kokosskallet. På
grunn av det naturlige innhold av
kokosolje trenger du ikke å bruke
tennvæske og brikettene gir mindre
os og røykutvikling.

TIPS!
FOTO: DIDRIK /FLICKR CC

FOTO: RICHARD/FLICKR CC

DIN GRØNNE HVERDAG

Du fjerner flekker
og forhindrer at
fettflekker kommer
fort igjen med litt
matolje. Vask med
mikrofiberklut og la
det tørke. Ha noen
dråper matolje på en
klut og poler. Tørk av
overflødig olje med
en tørr klut.
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MINDRE MATSVINN MED APP

System i rotet

Globalt kastes nær en tredjedel av all mat som
produseres. Det er et etisk problem og har store
negative konsekvenser for klima og miljø. Nå er
det kommet en app som hjelper restauranter
å kaste mindre mat. Med den kan du fra ulike
restauranter rett før stengetid, hente et måltid
for så lite som 20 kroner. Man vet ikke alltid hva
som står på menyen, men du redder mat fra å bli
kastet og får middag til en rimeligere penge enn
du ofte kan lage den selv.
>> www.togoodtogo.no

Statskog tilbyr over hundre gratis buer og koier med brisker og enkel
overnatting. Her er det utedo, vann fra bekker og nærhet til naturen
som teller. Fine alternativer for deg som setter pris på det enkle og
mer tid i naturen. Kart med oversikt over koiene på nettsiden deres.
>> www.statsskog.no
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Skoesker får du
gratis hos din skoforhandler og er
y pperlige til sorter
ing av nips, hobbygrei og papirer. De
kan stables og merkes med innhold for
letter oversikt. Skal
de stå fremme kan
de kles med gamle
tapetrester eller annet gjenbrukt papir.
FOTO: LELANGPLASSEN FINNEMARKA STATSKOG/ FLICKR CC

GRATIS KOIER OG BUER

Rengjøring av
børstet stål

Is av fruktrester
Sunne fristelser
lager du lett av frukt
og bær, juice eller
grønnsaker som
agurk og gulerot.
Skrell, kutt, kjør i
blender og frys ned i
ispinneformer. Uten
væske blir isen myk
som sorbet. Blandes
smoothien med væske som vann, juice
eller kokosmelk blir
den hardere.
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Fokus

MATSVINN

SLIK tar du
maten TILBAKE
HVIS VI SKAL VELGE ÉN GOD GJERNING FOR OSS SELV OG VERDEN,
DA SKAL VI SLUTTE Å KASTE MAT.
TEKST: KRISTINE LINDBERG, PROSJEK TLEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

V

ed å halvere eget matsvinn vil en
gjennomsnittlig norsk barne
familie spare 10 000 kroner i året!
Hvert år kaster nordmenn i
gjennomsnitt 350 000 tonn mat rett i søpla.
Mange tror at mesteparten av matsvinnet
skjer i butikker og i matproduksjonen, men

 asjoner som kaster mest mat i verden. Hva
n
kan vi gjøre for å redusere kasting av mat?
Mye av årsaken til forbrukeres matsvinn
befinner seg. i butikken. Mye av handlin
gen foregår på impuls og vi blir enkle ofre
for matbutikkenes mange sjarmerende
lokketilbud.
BUTIKK-FELLA

DET ER DU OG JEG
SOM ER SYNDERNE.
MER ENN 70 PROSENT
AV MATKASTINGEN
SKJER PRIVAT
det stemmer faktisk ikke. 2/3 deler av det
totale matsvinnet skjer hjemme på ditt og
mitt kjøkken: 46,3 kg mat i året per nord
mann- og kvinne. Det er det flere grunner
til, og noen av dem er vanskeligere å legge
merke til enn andre.
Nordmenn er opptatt av å ta vare på
maten. Hele 80 prosent av oss sier at vi får
dårlig samvittighet når vi kaster mat. Allike
vel ender vi altså opp med disse summene,
som plasserer Norge sammen med de
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Jeg griper en handlekurv på hjul, og på vei
gjennom frukt og grønt-avdelingen tar jeg
med meg noen epler og appelsiner, en bunt
bananer, og noen tomater – for syns skyld.
De er så dekorative og fine på kjøkken
benken, men blir sjelden spist. Jeg haster
videre inn i butikken mens tankene raser
gjennom diverse middagsalternativer.
Det skal være enkelt, sunt og godt. Blikket
fokuserer inn på en stor gul plakat: Pølser
3 for 2. Og ved siden av en ny plakat: Helt
rå på biff 30 %! Takk butikk, tenker jeg, for
at du tar valget for meg. Pølser er jo både
enkelt og godt, dessuten 3 for 2. Mer enn
jeg trenger, men det høres økonomisk ut.
Det samme med biffen. Og, for å gjøre det
sunt, tar jeg med meg en stor boks med
mais. Den store koster mindre enn tre små
maisbokser i plast, opptatt som jeg er av
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å ikke sløse penger. Etter en rask runde i
butikken står jeg i køen for å betale. Jeg ser
ned i handlekurven. Den er helt full! Hvor
dan ble den det? Jeg stabler varene raskere
på båndet en jeg klarer å tenke, og ser at jeg
har en time på meg før barna skal bli kjørt
på trening.

HER ER VÅRE 9 GODE
MATVETTREGLER
1
På vei ut fra butikken studerer jeg på
kassalappen, det ble mye dyrere enn hva
jeg hadde tenkt. Det slår meg at fire stk
appelsiner koster mer enn en biffen jeg fikk
med meg i et fraværende øyeblikk. Vel og
merke er de økologiske, men allikevel? For
ikke å snakke om tomatene. Enda godt at
maisen var billig.
PORSJONER, UFOER OG BONUSMAT

Middagen er unnagjort, tilbake ligger en
pølse, to poteteter, en halvspist boks med
mais og diverse rester på tallerkenen. Opp
varmede pølser frister ikke, og jeg minnes
et ukjent antall kokte poteter fra tidligere
ett sted i kjøleskapet som jeg skulle bruke
i enn omelett. Det glemte jeg. Jeg har ikke
tid til å gruble over dette, og kaster restene
etter middagen effektivt og raskt i søpla
mens jeg skyver unna den dårlige sam
vittigheten. En indre stemme sier «Du skal
ikke kaste mat». Jeg vet, unnskyld. Ute av
syne – ute av sinn. I morgen skal jeg bli et
bedre menneske.

Legg ikke ut på handletur uten handleliste. Før du handler mat, bør du
planlegge hva du skal kjøpe.

2
Gå ikke på handletur på tom mage.
Når du er sulten handler du ofte mer
mat enn du trenger.

3
Hold orden i kjøleskap og skap. Gi
matvarene faste plasser, så holder du
oversikt over hva du har til enhver tid.

4
Vis respekt for hygiene og temperatur. Vær nøye med hygienen på kjøkkenet. Avkjøl restemat og oppbevar
den i tette bokser. Kjøleskapet bør
være 4° eller lavere. Kjøtt og fisk bør
ligge nederst der det er kaldest.

5
Vær rustet til å utnytte matrestene
i nye retter. Ha alltid nødvendige
basisvarer som mel, egg og pasta
tilgjengelig.

6
Lytt til erfarne restebrukere. Det
finnes mange, gode resteoppskrifter
på www.matvett.no.

7
Bruk syn, lukt og smak for å sjekke
om maten er holdbar. Mat som er
merket ”best før” kan vanligvis spises
etter angitt dato.

8
Spar på restene og frys dem ned om
nødvendig.

9
Frys ned matvarer i tide og i passe
store porsjoner. Det er ingen skam å
tine opp bare det du trenger.

Framtiden i våre hender har i
samarbeid med Coop utarbeidet
matvettregler, etter inspirasjon fra
fjellvettreglene.

Jeg legger den tredje pølsepakken-for-free
i fryseboksen. Nede i det kalde mørket lig
ger flere bokser og pakker med frossen mat
jeg har glemt hva er. De har ligget der i må
nedsvis. Om ikke årevis! UFOer har inntatt
fryseren min. Unidentfied Frozen Objects,
som Selina Juul i Danmark kaller dem. Jeg
legger på lokket og tenker at de får ligge der
en stund til – de flyr dessverre ikke avgårde
av seg selv.
Vel hjemme fra barnas fritidsaktiviteter er
det klart for kveldsmat. Minstemann vil ha
pytt-i-panne. Beklager, svarer jeg, og tenker
skyldbetynget på pølsen, potetene og mai
sen jeg kastet tidligere på ettermiddagen, det
kunne blitt en perfekt liten pytt-i-panne til
kveldsmat. At jeg ikke tenkte på det! Jeg tar
ut yoghurt, melk og pålegg fra kjøleskapet
for å dekke på til kveldsmat og ser at yoghur
ten har gått ut på dato. Best-før for en uke
siden. Jeg blir usikker. Kan vi spise den alli
kevel? Tenk om barna får vondt i magen? Jeg
kaster den uåpnet i søpla for sikkerhetsskyld,
jeg får kjøpe ny i morgen.
BLI SJEFEN PÅ KJØKKENET!

Ved å avsløre disse matkastefellene kan vi
lettere unngå dem, og ta tilbake kontrollen
på husholdningen.
Framtiden i våre henders beregninger
viser at norsk matsvinn har alvorlige miljøog matsikkerhetskonsekvenser. Hadde vi
redusert matsvinnet til 0, kunne vi:
• Kuttet klimagassutslippene tilsvarende
det årlige utslippet fra 240.000
personbiler
• Skaffet nok mat til å mette nær 600.000
mennesker
• Frigjort arealer tilsvarende nesten
13 prosent av Norges samlede jordbruksa
real
Dette gjelder kun matsvinn fra norske
husholdninger. Hadde vi inkludert svinn
fra andre ledd, hadde tallene blitt betydelig
høyere.
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GLOBALT:

Fornybar energi kan overta innen 10 år
USA

Skjebnetid for kull

vi gå inn i en ny energitidsalder mye
raskere mener han. Trusselen om farlige klimaendringer og moden teknologi som bare venter på å bli tatt i bruk,
gjør dette mulig.
Ifølge rapporten gruppen har utgitt
ser vi mange smakebiter på at det
grønne skiftet skjer i et raskt tempo.
Alt tyder på at det grønne skiftet ikke
vil bli langsomt i likhet med tidligere tiders omlegginger, men mer som en brå
revolusjon, tror ekspertene i Sussex.

FOTO: PATRICK LIEN/FLICKR CC

Kullbransjen rystes i sine grunnvoller.
I april gikk verdens største kullselskap, den amerikanske energigigaten
Peabody Energy i bakken. Selskapet
ble verdsatt til 20 milliarder amerikanske dollar eller mer enn 130 milliarder
norske kroner for fem år siden. Men
kullkjempen er ikke alene om å måtte
gå den tunge veien til retten. Ifølge
det velinformerte nettstedet China
Dialouge har mer enn 50 amerikanske
kullselskaper måtte stenge døra de
siste fem årene.
Peabody Energys markedsanslag
for det kinesiske kullmarkedet var
"completely, fantastically wrong" hevder kullanaltykerne i GreenPeace. De
hevder at Peabody bommet fullstendig
i sine prognoser om Kinas kullbehov og
at dette var en av hovedårsakene til at
selskapet kollapset. Flere framskrivninger peker på en mulig tilsvarende
situasjon for «Big oil» som «Big Coal»
særlig hvis elbiler blir normen og overproduksjon fra land i midtøsten bidrar
til lave priser.

Utfasingen av fossil energi kan skje i løpet av en tiårsperiode, mener britiske
eksperter ved universitetet i Sussex
i England. Leder for Sussex Energy
Group, professor Benjamin Sovacool
mener at et skifte fra fossil til fornybar
energi kan skje hurtig og mer radikalt
enn tidligere energiomlegginger i historien.
Skifte fra tre til kull tok fra 96 til
160 år, mens elektrisitetens innmarsj
skjedde over en periode på 47 til 69 år
ifølge professoren. Denne gangen kan

>> : http://www.sussex.ac.uk/sussexenergygroup/newsandevents/index?id=35187

FOTO: ANDREAS EBLING /FLICKR CC

NORGE

Norsk ulvehat?
Er ulven i ferd med å bli et hatobjekt i Norge?
Uansett har Norge blitt enn sinke i å ta vare
på og dyrke en bærekraftig ulvestamme,
ifølge WWF.
Det lever ulv i 28 europeiske land, og i 22
av disse landene er ulvebestanden på mer
enn 200 ulver. I Norge forvaltes ulven på randen av utryddelse, og flere vil utrydde ulven
helt fra norsk natur, hevder organisasjonen.
12
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Ulven har funnet tilbake til sine gamle
leveområder over store deler av Europa, og
er i nyere tid påvist i nesten alle land utenom
Storbritannia. Mens mange land legger
til rette for livskraftige ulvebestander, er
Norge på sisteplass i bevaring av ulv, sier
rådgiver i WWF Sverre Lundemo.
>> Kilde: WWF
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Miljøkamp på middagstallerkenen
En sterk reduksjon i verdens kjøttforbruk
er nødvendig for å lykkes i kampen for
togradersmålet, er konklusjonen i en
rapport fra Oxford Martin School. I løpet
av de neste 3 tiårene vil trolig utslipp
fra landbruk og matproduksjon stå for
omkring halvparten av verdens gjenværende karbonbudsjett, mener forskerne
bak rapporten.
Mens energiproduksjon, transport og
bygninger lenge har vært i fokus i klima-

kampen har ofte virkningen av kjøtt og
matproduksjon blitt utelatt. Ifølge de britiske forskerne bør matproduksjonen bli
et hovedfokus i klimakampen framover.
Alle trenger ikke bli hel-vegetarianere,
men ett hverdagskosthold med hovedinnslag av vegetarisk kost er avgjørende,
ifølge rapporten. Overgang fra en kjøttdominert til plantedominert diett handler
like mye om helse- som miljø og bør sees i
sammenheng konkluderer rapporten.

>> Kilde: http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/21/
eat-less-meat-vegetarianism-dangerous-global-warming?CMP=share_btn_tw

Hastverk er ikke utrykk for en bevisst og aktiv
tilværelse, men for uløste problemer og manglende kontroll
Erik Dammann

KINA

FOTO: XXX/FLICKR

Det verste over?

Kinas utslipp av klimagasser kan ha allerede ha nådd sitt høyeste punkt og det
er mulig at utslippene til gigantnasjonen
vil falle moderat fra nå av tror forskere
ved London School of Economics i følge
ABC Nyheter. Utslippene antas å ha falt
i fjor på grunn av Kinas økonomiske problemer og nedturen i landets industri.
Skulle nivået likevel øke, tror de det
vil skje langsomt. Utslippstoppen vil
høyst sannsynlig ikke komme senere
enn 2025, mener forskerne. Kinas
målsetting er at utslippene skal slutte
å vokse rundt 2030. Målet ble først presentert i en uttalelse sammen med USA,
og deretter stadfestet på klimatoppmøtet i Paris i desember. Kineserne selv
tror imidlertid at utslippene fortsatt vil
vokse en stund til.
Kinas CO2-utslipp fra bruk av fossilt
brensel og industri er verdens største
og utgjør nærmere 30 prosent av de
globale utslippene.
FOTO: DANIJEL JAMES/ FLICKR CC
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UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE JAK TER PÅ NYE
TRENDER OG BEVEGELSER INNENFOR INTER
NASJONAL MILJØ– OG KLIMAK AMP. HAN ER UTDANNET MEDIEVITER OG NÅ LEDER FOR FR AMTIDEN I
VÅRE HENDERS KLIMA- OG MILJØAVDELING OG VAR
TIDLIGERE UTENL ANDSSJEF I UT VIKLINGSFONDET.

GRØNT FORBRUK

–FINS DET?

DET ER VANSKELIG Å SE NOEN SPOR AV ET GRØNT SKIFTE I DET NORSKE FORBRUKET.
DEN FOSSILE KJØPEFESTEN PÅGÅR FOR FULLT.

E

Hva tenker du på når du hører
”det grønne skiftet” ? Språkrådets
kåring av årets nyord i 2015?
Teknologioptimistiske nærings
livsledere som lover at innovasjon skal løse
miljøproblemene? Stadig flere elbiler på
veien? Politikere som snakker på tomgang
uten egentlig å beslutte noe nytt?
Det er neppe noe av det ovennevnte som
er helt feil. Men forbrukets plass i det grønne
skiftet er mindre belyst. Å gjøre noe med
dette synes å være hovedideen bak boka
”Forbruk og det grønne skiftet” , som ny
lig ble utgitt Forbruksforskningsinstituttet
SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus
Selv om boka dekker et spenn av spørs
mål, har den absolutt en rød( for ikke å si
grønn) tråd. Om jeg skal prøve meg på en
litt spissere oppsummering enn det to av
redaktørene selv gjør i innledningskapitlet,
må det være at verken norsk politikk eller
forbrukernes egne valg i dag på noen måte
har begynt noe "grønt skifte" i betydningen
et bærekraftig forbruksmønster. To ferske
eksempler fra nasjonal politikk er godt egnet
til å illustrere.
GRØNNE SKATTER

Helt siden Regjeringen Solberg tiltrådte, har

14

den varslet en omlegging til grønnere skatter
og avgifter.
Dette har lenge vært Venstres hjertesak,
og dette var en viktig betingelse for at de
skulle støtte Regjeringen. Grønne skatter har
imidlertid vært fraværende i de statsbudsjet
tene Regjeringen har lagt fram, og budsjett
kranglene hver høst har handlet mye om
hvor mye grønne skatter sentrumspartiene
klarer å forhandle inn. Resultatet har blitt
halvbra eller halvdårlig hver gang, avhengig
av hvem du spør. Samtidig har alle ventet på
at et eget utvalg, Grønn Skattekommisjon,
skulle legge fram sine forslag til en mer
helhetlig grønn skattereform.
MOBILISERING MOT
GRØNNE SKATTER

Dette skjedde rett før jul 2015. Reaksjonene
i etterkant av dette er ikke veldig lovende.
Talspersoner for særinteresser har vært
flinke til å mobilisere mot avgifter de opp
lever rammer akkurat dem.
Grønne skatter, i hvert fall slik Finans
departementet og økonomene i Grønn
Skattekommisjon avgrenser det, kan plas
seres i et perspektiv redaktørene og de fleste
forfatterne i boka vil kalle "grønn vekst".
Dette har vært det dominerende synet på
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bærekraftig utvikling de siste tiårene, og
framholder at omstilling og grønt skifte er
fullt ut forenlig med fortsatt økonomisk
vekst. Dette preger også debatten om
grønne skatter. NAF-direktør Stig Skjøstad
var for eksempel raskt ute med å understreke
at: «det er viktig at ikke folks mobilitet ram
mes. Mobiliteten må bli bedre, spesielt i by
områdene. Norske barnefamilier er de som
har minst fleksibilitet i hverdagen. ”Hvis du
ønsker sympati for en sak i Norge, sørg for å
si at du kjemper for barnefamiliene.
Regjeringen og samarbeidspartiene har
lovet at Statsbudsjettet for 2017 skal bli
stappfullt av grønne skatter. Vi får se.
Diskusjonen om grønne skatter er et godt
eksempel på hvordan grønn vekst kommer
i konflikt med redusert forbruk, som er det
perspektivet boka i langt større grad legger
vekt på. Redaktørene har valgt å åpne med et
kapittel der Ove Jakobsen og Vivi Storsletten
fra Universitetet i Nordland argumenterer
for en overgang til økologisk økonomi. I de
res perspektiv er grønn økonomi i beste fall
et skritt i riktig retning, men kan også være
en farlig distraksjon.
Andre kapitler, om blant annet teknologi
optimisme og fritidsforbruk illustrerer dette
mer konkret. Torvald Tangeland to andre

• • Statsbudsjettet for 2017 skal bli

stappfullt av grønne skatter. Vi får se.

SIFO-forskere finner at forbrukere som selv
mener at de har et ansvar for å gjøre noe
med miljøproblemene, og ikke bare bør
vente på at teknologien skal løse alt, også er
de som rapporterer om at de har redusert
eget forbruk. Carlo Aall fra Vestlands
forskning viser hvordan fritidsforbruket er
et av forbruksområdene der miljøbelastnin
gene vokser mest, etter hvert som vi reiser
mer og kjøper mer elektronikk til hjemme
underholdning.
POLITIKK FOR REDUSERT
FORBRUK?

Hvis det er noe man kan savne i boka, kunne
det vært mer analyse av utsiktene til at Norge
innfører politikk som mer direkte har til hen
sikt å redusere det miljøskadelige forbruket.
Stortinget har nettopp behandlet et slikt

forslag, etter at representant Rasmus Hansson
(MDG) 13. mai 2015 foreslo ”å redusere det ma
terielle forbruket i Norge til et bærekraftig og
rettferdig nivå”. Noe av det interessante med
dette forslaget, er at det tvang alle partiene på
Stortinget til å forholde seg til den ubehage
lige sannheten at dagens politiske virkemidler
ikke er tilstrekkelige til å begrense nordmenns
gigantiske økologiske fotavtrykk i noen særlig
grad.
Hansson fikk ikke gjennomslag for de vik
tigste delene av forslaget. Derfor har Norge
verken noen «målsetting for hvordan det
materielle forbruket i Norge skal reduseres til
et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030»
eller planer for «å øke varers levetid og kvalitet»
eller «redusere utilbørlig kjøpepress gjennom
reklame». Men Hansson fikk de fleste andre
politikerne til å være enig i at forbruk faktisk er

relevant i miljøsammenheng. Han fikk til og
med gjennomslag for deler av forslaget, og re
gjeringen må nå ”publisere årlig statistikk over
det norske forbrukets globale fotavtrykk”, og
gi ”flere varegrupper … fem års reklamasjons
frist”. Samtidig har Stortinget bekreftet det
regjeringen undertegnet på høsten 2015 gjen
nom FN-erklæringen om nye bærekraftsmål,
nemlig å ”halvere matkastingen i Norge innen
år 2030”.
Selv om det kan høres kjedelig ut, er kanskje
årlig statistikk det viktigste. Flere av de andre
partiene brukte manglende kunnskap om hvor
stort det økologiske fotavtrykket er i dag, som
et viktig argument for å ikke sette noe konkret
mål om å redusere det. Dermed går det an å
håpe at Stortinget senere vil kunne fatte mer
gjennomgripende vedtak, slik at det miljøska
delige forbruket faktisk kan reduseres.
FOTO: ANAKA MENEHUNE/FLICKR CC

Forskning viser at fritidsforbruket
er et av forbruksområdene der
miljøbelastningen vokser mest.
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ØKOLOGISK IS

ROSE-IS

Ekte iskrem er en blanding
av fløte, melk, eggeplommer
og sukker. Vi vil ha så små
iskrystaller som mulig for å
få en kremete konsistens.
Her lager vi is med rynke
roseblader, men når du
lager hjemmelaget is kan du
smakssette med akkurat
hva du vil.

INGREDIENSER
5 DL ØKOLOGISK HEL- ELLER
LETTMELK
2 ½ DL ØKOLOGISK
KREMFLØTE

SMAK
av sommer
DRØMMER DU OM IS SOM SMAKER AV SOMMER OG BARNDOM,
LAGET AV FERSKE ØKOLOGISKE RÅVARER?

D

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

e to store norske iskremgi
gantene Henning Olsen og
Diplom-is har foreløpig valgt å
droppe øko-isen. Men flere lo
kale produsenter finnes og noe import.
Velger du økologisk is får du ofte et høy
kvalitets produkt laget av førsteklasses råvarer
og med høy andel av ekte bær. Det er ingen
selvfølge om du kjøper den billigste iskremen i

butikken. I industriprodusert is er det pumpet
inn opp mot 50 prosent luft. Den lokalprodu
serte øko-isen har ofte et luftinnhold helt ned
mot 15 prosent. Det gir i følge flere av produ
sentene en fyldigere og mer ekte iskremsmak
enn i is med høyt luftinnhold.
Her er en oversikt over noen av de norske
øko-is-produsentene. Tips gjerne hvis du
kjenner til flere.

½ DL ROSESIRUP
6 ØKOLOGISKE EGGEPLOMMER
200 G ØKOLOGISK SUKKER

Bytt ut rose med en
annen smak om du vil!

FRAMGANGSMÅTE
1. Varm opp melk,
fløte og sukker.
2. Hell blandingen over
e ggeplommene mens du
pisker godt, da tykner røra.
4. Vend inn smakstilsetningen
rosesirup.
5. Ha det over i en isboks og
sett den i fryseren.
6. Når isen er fryst kan du
enten ta den ut en halv time
før servering eller kjøre
den i en kjøkkenmaskin til
softis-konsistens.
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Kilde: Geitmyra matkultursenter for barn, geitmyra.no

3. Avkjøl røra.
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ALM GÅRD
«DRONNING SONJA SYNTES
BRINGEBÆRSORBETEN VAR
KJEMPEGOD»

Overnattingsted og lokal matprodusent i Vik i Sogn. Gården
er drevet av Laurien Geerse og
Guus Morel. som emigrerte fra
Nederland til Norge for 11 år siden.
Høsten 2005 startet produksjonen Alm Gard iskrem i hovedsak
basert på gårdens egne råvarer.
.De bruker egne nylagte egg (bare
eggeplomme), egen melk, fløte,
yoghurt, egne frukt og bær så
mye som mulig. De dyrker egne
rips og bringebær og plukker blåbær og multer i fjellet.
På Alm Gard produseres det fløteis, yoghurtis og sorbet. Fløteis
inneholder egg, melk og fløte.
Yoghurtis er uten egg og fløte
og sorbet inneholder bare frukt,
rørsukker og johannesbrødkjernemel. Alle is er glutenfri.
Innenfor tre hoved typene finnes et stort antall smaker, bl.a.
vaniljefløte, karamellfløte,
sjokoladefløte, kaffefløte, tyttebær-yoghurt, blåbær-yoghurt,
molte-yoghurt, bringebærsorbet,
jordbærsorbet og jordbær-rabarbrasorbet.
I 2010 hadde Dronning Sonja
bringebærsorbeten på menyen.
Produsenten på Vestlandet fikk
melding over mail om at hun syntes det var kjempegodt.
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ISROSA FRA
HORDALAND
«OJ DENNE ISEN SMAKER JO
ORDENTLIG BRINGEBÆR»

Ferske og gode råvarer er helt
avgjørende for smaksopplevelsen, mener Øystein Skjeveland
som sammen med kona Una Kolle
har skapt sitt eget merke – Isrosa
som finnes i 11 smaksvarianter.
På et familiebruk høyt oppe i
fjellsidene ved Herøysund i Kvinnherad i Hordaland produserer
ekteparet Øystein Skjæveland og
Una Kolle økologisk is basert på
gårdens egne råvarer. Mer kortreist kan det ikke bli.
Som de første i landet startet de
produksjon og salg av økologisk is
i 1999 og fikk Debiogodkjenning
i 2003.
Frukt som plommer og pærer
kommer fra gode venner i Hardanger, bringebær fra Luster,
mens ekte økologisk rørsukker
er produsert på Cuba, vanilje fra
Madagaskar.
– Så langt det er mulig legger
vi vekt på at de importerte
råvarene vi bruker er produsert
med utgangspunkt i anerkjente
Fair-trade- prinsipper. Melk, egg
og fløte er vi selvforsynt med,
forteller ekteparet videre.
– Vi har i løpet av årene fått så
mange positive tilbakemeldinger
at vi har grunn til å ha god tro på
produktene våre. «Oj denne isen
smaker jo ordentlig bringebær»
er et eksempel på en vanlig tilbakemelding når de er ute på festivaler og selger kule-is direkte til
publikum.
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FUNKY FRESH FOODS
«HAR FÅTT ROS FÅR SIN
HØYE KVALITET PÅ KAKER
I VOGUE, ET AV VERDENS
STØRSTE MOTE- OG LIVSSTILMAGASINER»

Et vegansk og raw kjøkkenkonsep i Oslot som ble
startet i 2009. De produserer
og leverer økologiske veganske og allergivennelige produkter til helsekostbutikker,
festivaler og messer
Funky Fresh Foods har laget
kaker og is i flere år. Iskremen
som er økologisk og vegansk
finnes blant annet i smaksvariantene godjybær/appelsin,
jordbær/vanilje og kanel/
kakao. Vi har dessverre ikke
funnet noen komplett liste
over utsalgssteder, men i
følge matmagasinet Ren Mat
utgitt av Oikos kan isen kjøpes Heliosbutikker, Røtter og
i noen Sunkostbutikker
Funky Freesh Foods driver
også kaféen på Norsk Design
& Arkitektursenter nede ved
Akerselva. Kafeen er omtalt
får sin høye kvalitet på kaker
i Vogue, et av verdens største
mote- og livsstilsmagasiner.
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REINS KLOSTER IS
«SELVE GÅRDEN ER ANTAKELIG
MER ENN TRE TUSEN ÅR GAMMEL»

Reins Kloster ligger i Rissa i
Sør-Trøndelag en times reise
fra Trondheim. Her produseres
det håndlaget økologisk mat og
drikke som brus, øl og akevitt, og
ikke minst økologisk iskrem.
Selve gården er antakelig mer enn
tre tusen år gammel. Nonneklosteret ble etablert på slutten av
1200-tallet, og i dag er det tiende
generasjon av familien Horneman
som eier og driver Reins Kloster.
Reins Kloster økologisk iskrem
er håndlaget og basert på lokale
ingredienser. Den finnes i 6 ulike
smaksvarianter: Jordbær, sjokolade, vanilje, karamell, safran
med pinjekjerner, og konjakk med
svisker.
Økologisk is fra Reins Kloster selges hovedsakelig i butikker i Trøndelag, men er også å oppdrive
noen få steder på Østlandet.
HER FINNER DU LISTEN

http://www.reiniskrem.no/

FLERE GRØNNE
MAT-TIPS?
sjekk
FRAMTIDEN.NO
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TEKSTILINDUSTRIEN
TEKST OG FOTO:
SIGURD JORDE,
K AMBODSJA

FOTO: ALL OVER PRESS

BESVIMER

av billig mote
ELENDIGE ARBEIDSFORHOLD KAN TA KNEKKEN PÅ SELV DE STERKESTE.
TUSENVIS AV TEKSTILARBEIDERE BESVIMER PÅ JOBB HVERT ÅR.

F

ramtiden i våre henders journalist
og researcher, Sigurd Jorde besøkte
nylig flere tekstilfabrikker i Kam
bodsja. I årevis har det vært kjent
at unge, friske arbeidere besvimer og falle
om på arbeidsplassen av utmattelse. Det er
fortsatt en del av hverdagen i mange fabrik
ker, viser dokumentasjonen Framtiden i våre
hender fikk tilgang til fra lokale fagforenings
ledere.
Tre dager på rad besvimte arbeidere ved
tekstilfabrikken Or Sambath Trading. Høyt
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tempo, lange arbeidsdager, dårlig ventila
sjon, og for lite mat bidrar til at tusenvis av
kambodsjanske tekstilarbeidere besvimer på
jobb hvert år.
Under datoen 5. november, er det skrevet
en liste med fem navn. Navnene er skrevet
med snirklete skrift på khmer, alle er ansatte
ved tekstilfabrikken Or Sambath Trading
i Prey Veng-provinsen et stykke utenfor
hovedstaden Phnom Penh i Kambodsja.
De fem arbeiderne besvimte da de fikk vite
at deres slektning og kollega Ron Srey Neang
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døde etter å ha kollapset på arbeidet tidlig
samme morgen. Men dagen etter,
6. november, besvimte nye 17 arbeidere.
Igjen er navnene dokumentert og skrevet
ned i en svart skrivebok av fagforeningen
CATU.
Fagforeningslederen blar om, og viser en
ny liste på 21 arbeidere som besvimte den 7.
november. Vi får fotografere listene, mens
den lokale fagforeningslederen og noen av
hennes kolleger beskriver hva som skjedde.
Etter tre dager med besvimelser stengte

DE FØLTE SEG
SVIMLE OG FIKK
PROBLEMER MED Å
PUSTE, FORTELLER
ARBEIDERNE VED
FABRIKKEN.

DÅRLIG VENTILASJON

2014 og 2012 var to av de verste
årene. I 2012 meldte regjeringen om
1686 besvimte arbeidere, mens fag
organisasjonene mener så mange som
2107 arbeidere besvimte. Minst 3 arbei
dere døde på arbeidet samme år.

HVORFOR BESVIMER SÅ MANGE?

Besvimelser og massebesvimelser har vært
kjent og fryktet i Kambodsja i mange år.
Årsakene som oppgis er mange, fra giftige
gasser, til varme, lange arbeidsdager, mangel
på drikkevann og ulike kjemikalier og gasser,
som ble nevnt i forbindelse med Rons død.
Massehysteri har også vært gitt som forkla
ring i mediene. Det siste må sees i sammen
heng med arbeidernes frykt for eget arbeids
miljø, mangel på luftepauser og informasjon.
Varmen i Kambodsja og dårlig ventila
sjon, kombinert med støv fra tekstilene,

Manuell logg fra en av de lokale fabrikkene som
dokumenterer besvimelser på arbeidsplassen.

høyt arbeidstempo og lange arbeidsdager,
kan ta knekken på selv de sterkeste.
Men Kambodsjas tekstilarbeidere er ikke
de sterkeste, rent fysisk. Det som virkelig får
arbeiderne til å kollapse er underernæring og
mangel på penger til nok mat. Det er konklu
sjonen i en grundig undersøkelse av tekstil
arbeidernes ernæring og matvaner, utgitt av
Labour Behind the Label (Storbritannia) og
Community Legal Education Centre (Kam
bodsja). De fant ut at 33 prosent av arbeiderne
var medisinsk underernærte, 25 prosent i
alvorlig grad. Når du legger til høyt arbeids
tempo, stress, truende sjefer, mangel på tisseog drikkepauser og elendige arbeidsforhold,
har du en god forklaring på hvorfor Kambod
sjas tekstilarbeidere besvimer i tusentall.
FOTO: SIGURD JORDE

Hvordan kan så mange arbeidere besvime
på en gang?
– De følte seg svimle og fikk problemer
med å puste, forteller arbeiderne ved fabrik
ken.
Arbeiderne har lunsjpause, og møter oss
på en kafe utenfor fabrikken. Ingen av de vi
møter besvimte disse dagene, men bekrefter
at lufta er dårlig. Arbeideren som kollap
set på jobb og døde samme dag har skapt
usikkerhet og frykt på jobben:
– Arbeiderne er fortsatt redde for å gå på
jobben, men har ikke noe valg. I går påla
arbeidsgiveren dem å jobbe overtid. De har
ikke lyst, de vil heller slappe av hjemme, for
teller fagforeningslederen, som ikke ønsker
navnet sitt på trykk.
Det er varmt på kafeen, og trolig enda
varmere på fabrikken på andre siden av
gata. Vinduet blir ikke åpnet, og bare noen
av viftene er på. Det er høyt arbeidspress og
arbeidsmiljøet er dårlig, ifølge arbeiderne.
Fagforeningslederen får løfter om at ledelsen
skal følge arbeidsmiljøloven, men ingen
løfter blir holdt.

•

FOTO: SIGURD JORDE

fabrikkledelsen fabrikken i to dager slik at
arbeiderne fikk hvile ut. Historien og fabrik
kens navn var da kommet på trykk både i
lokale og regionale aviser.

til 2015 har litt under 8000 arbeidere
besvimt på jobb. Tallene inkluderer bare
episoder som omfatter mange besvimel
ser samtidig, så det reelle tallet er langt
høyere. I en undersøkelse fra 2012 var det
vanligste svaret at 1-2 arbeidere besvimte
på den enkelte fabrikkhver eneste dag,
ifølge organisasjonen Central som
jobber med arbeiderrettigheter i Kam
bodsja.

TUSENVIS SVIMER AV

Besvimelsene på fabrikken i Prey Veng er
bare et av svært mange eksempler på masse
besvimelser i Kambodsjas store tekstil
sektor. Eksemplene er mange og tallene
sjokkerende:

•

Ifølge regjeringens tall, besvimte 1500
tekstilarbeidere på jobb i 2015. Fra 2010

For disse lokale fagforeningslederne er de nådeløse arbeids
forholdene i tekstilindustrien endel av hverdagen.
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XXXX
BRUKTKUPP

noen tusenlapper
BRUKT-TRENDEN INNTAR KJØKKENET. DET ER TITUSENER Å SPARE ,OG MYE ENKLERE
ENN MANGE TROR HEVDER BRUKTEKSPERT
TEKST OG FOTO: K AI ELDØ Y NYGA ARD

V

i er over hodet ikke praktisk
anlagt, sier blogger og brukt
ekspert Ida Eliassen-Coker.
Hun og familien har spart
tusenvis av kroner på å kjøpe nesten nytt
kjøkken til familieboligen på Nesodden
utenfor Oslo.
– Håndverkeren hentet alt og monterte
det hjemme hos oss i løpet av to dager. Vi
slapp flate pakker siden skapene allerede
var skrudd sammen, og sparte dermed
både tid og penger på monteringen. Hele
huset ble pusset opp samtidig. Vi var vel
dig glade for å slippe køståing og tidsbruk
i kjøkkenbutikker, forteller hun.
LITEN RISIKO

En enkel sjekk holder for å finne ut om et
brukt kjøkken holder mål, mener brukt
ekspert Ida Eliassen-Coker.
– Å handle brukt kjøkken innebærer at
skillig mindre risiko enn å handle en brukt
bil, noe svært mange gjør. De fleste har
tross alt peiling på hvordan et kjøkken i
brukbar stand skal se ut. En bil med man
gler og feil er ikke særlig lett å avsløre uten
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fagkunnskap, og risikoen for dyre repara
sjoner er atskillig større, mener hun.
BRUK GJERNE EN HÅNDTVERKER

– Kjøkken blir ofte skreddersydd. Er det mulig
å flytte et brukt kjøkken og få det til å se helt
perfekt ut et annet sted?
– Det er fullt mulig, og avhenger av hvilken
løsning du velger. En god håndverker er også
avgjørende, og det hjelper å ha bedre tid enn
vi hadde da vi skrudde opp vårt. Den som er
oppmerksom vil finne skjønnhetsfeil hjemme
hos oss, innrømmer Eliassen-Coker.

Å HANDLE
BRUKT KJØKKEN
INNEBÆRER ATSKILLIG
MINDRE RISIKO ENN Å
HANDLE EN BRUKT BIL,
NOE SVÆRT MANGE
GJØR.
Ida Eliassen-Coker.
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SENK SKULDRENE LITT

– Med litt mer tid kunne vi funnet løsninger
som gjorde at innredningen ville smette per
fekt inn. Vi pusset opp hele huset på en gang,
og tid var dessverre mangelvare. Vi er ikke så
opptatt av perfeksjonisme og kan leve med
en benkeplate som er litt for kort. Vi er mer
opptatt av at kjøkkenet skal være et godt sted
å tilberede mat og oppholde seg. Å gi slipp på
perfeksjonisme gjør det lettere å senke skuld
rene og slappe av. Det er noe vi øver oss på i
hverdagen også, forteller hun.

Les
mer
på
neste
side
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TRYGT
Å handle brukt
og nesten nytt
kjøkken er langt
mindre risikabelt
enn å kjøpe brukt
bil. Du kan spare
titusenener av
kroner og slippe
slitet med krevende moteringsarbeid.
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MILJØHENSYN
STADIG VIKTIGERE
Den svenske bruktformidleren Blocket har
undersøkt brukernes motivasjon for å benytte
tjenesten. 39 prosent oppgir at miljøhensyn er
det viktigste, og tendensen har vært stigende.
Trendekspert Ståle Økland tror imidlertid at
tall som viser stor miljøbevissthet blant brukt
kjøperne bør tolkes med en klype salt.
– Det er lett å si at den viktigste årsaken til et
bruktkjøp er hensynet til miljøet, men jeg tror det
like gjerne kan være andre forklaringer som ligger bak. Mange sier de kjøper elbilen Tesla fordi
den er miljøvennlig, men i virkeligheten handler
det kanskje både om at den er raskere enn en
Porsche og ikke minst om å få kjøre i kollektiv
feltet. Jeg tror likevel på at miljøbevissthet er en
viktig motivasjon hos mange som handler brukt,
i tillegg til ønsket om å ha noe som er unikt og å
spare penger, mener han.

Nyttige tips
1
Sjekk hvert enkelt skap,
og at alle dører og hengsler
fungerer som de skal. Der
som noen deler er skadet,
sjekk om forhandleren fort
satt har reservedeler.

2
Be om avslag på prisen.
For mange er det viktigere å
få kjøkkenet raskt ut enn å
skulle selge til en høy pris.

3
Sjekk om kjøkkenet er
ferdig demontert, eller
om selger forventer at du
kommer og skrur det ned
selv. Dersom du skal gjøre
jobben selv, bør det speiles
i prisen.

4
Sjekk om kjøkkenet fort
satt er i produksjon.
Da kan du enkelt sup
plere med nye skap.

5
Et gammelt kjøkken kan bli
som nytt ved å kjøpe nye
skapdører. Et strøk maling
eller nye fliser kan også
gjøre mye.
Du kan spare tusener av kroner og få en lekker kjøkkenløsning

6
Legg inn et autosøk på
Finn, så du kan slå til raskt.
De beste handlene går
kjapt unna.

7
Ta med lommelykt og
sjekk skapene med vann
tilkobling ekstra nøye. Da
avslører du lettere skader.

8
Ta nøye mål av kjøkken
rommet, og finn en god hånd
verker dersom du ikke gjør
jobben selv.
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Vi er opptatt av at
kjøkkenet skal være
et samlingsted
for hele familien
sier blogger og
bruktekspert Ida
Eliassen-Coker som
forteller om hvordan familien sparte
tusenvis av kroner
på å handle brukt.

Kupp i kø
Blant godbitene i skrivende stund er en hvit, tidløs innredning med oppvaskmaskin, komfyr og en
lekker benkeplate i stein. Hele stasen er prissatt
til bare 3.000 kroner.
– Vi vil ha et kjøkken som er større og mer
trendy, forteller selgeren,
– Det gamle har for mange skap, som er ut. Det
er skuffer som er inn nå. Skuffer gir også enklere
tilgang til sakene, forklarer hun.
Den nye stasen koster 143.000 kroner ferdig
montert, og ble lagt inn i budsjettet da familien
nylig kjøpte rekkehuset på Lambertseter i Oslo.
Den gamle innredningen er bare åtte år gammel,

og forsvinner ut nesten samtidig som flytteeskene bæres inn.
– Kjøkkenet er kjempefint. Bare benkeplaten
i stein har nok kostet 15.000 kroner. Men for oss
var det enklere å bytte ut alt enn å skulle bygge
ut det gamle. Da får vi også noe som er helt ”up
to date”, sier hun. Et annet tilsynelatende godt
kjøp på nettet er et stort kvalitetskjøkken fra
den danske produsenten Biga, i hvitmalt heltre,
og som gjennom 14 år har tjent en familie i Asker.
Nå er siste rett servert, alt skal ut, og kan hentes
demontert sammen med kjøleskap og oppvaskmaskin, til den nette pris av 4.000 kroner.

Lett for
deg!
I en leilighet på Grünerløkka i Oslo skal helekjøkkeninnredningen inkludert hvitevarene bort.
Det nye skal være montert innen tre uker, og lite
tid betyr lave priser. Hele stasen er lagt ut på
nettet for 5.500 kroner. og rundt 6.000 kroner
ekstra for å kjøre alt til en eventuell ny eier, in
kludert montering. Med andre ord: For 11.500 kan
det komplette kjøkkenet komme på plass hos en
ny eier.
– Hvis ingen vil ha det er jeg nødt til å kaste alt,
selv om det ikke er så gammelt, opplyser eieren.

NORDMENN
VIL HA NYTT
Nordmenn skuffet
4,5 milliarder kroner
inn i kjøkkenindustrien i 2014, noe som
er ny r ekord ifølge
prognosesenteret.
Beregninger viser
at nærmere 114.000
kjøkken ble byttet ut.
Svært mye er på langt
nær utslitt, og bruktmarkedene oser av
kupp-muligheter. Flere
og flere innser at alt
fra klassiske design
kjøkken til enkle
innredninger fins på
nettet til latterlige
priser. I 2013 var
kjøkken det 4. mest
brukte fritekstsøket
på Finn. Kjøkkeninnredning lå som nummer 21,
tett fulgt av Iphone4s
og Mercedes.

Kjøkkenet har
blitt en viktig
møteplass og fått
ny betydning som
oppholdsrom.
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DUELL

Fivh leder Arild Hermstad møtte den profilerte redaktøren Vebjørn Selbekk (til venstre) i den
kristen-konservative avisa Dagen til diskusjon om kirken og klimakampen. De var uenige om mye.

PÅ GUDS VEGNE
NORSKE BISKOPER BØR IKKE BRY SEG OM DEN SISTE OLJE.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

V

ebjørn Selbekk er redaktør i
den kristne avisen Dagen. Han
skapte diplomatisk krise da han
valgte å trykke karikaturer av
profeten Muhammed i 2006. Senere fikk
han Fritt Ords pris for å kritisere muslim
ske miljøer for manglende ytringsfrihet.
Nå vil han helst legge bånd på biskoper
som mener noe om oljeboring i Lofoten.
Hvorfor er han kritisk? Hvordan tenker
han? Skal vi ikke ha en miljøengasjert
kirke? Vi inviterte til duell med leder i
Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.
I 2009 ba flere norsk kirkesamfunn
om et såkalt ”Oljemoratorium”. I front
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stod daværende biskop Tor B Jørgensen.
Moratoriet innebærer at Norge skal ta seg
en fem års tenkepause, og ikke starte nye
oljeprosjekter. Utspillet skapte storm, og
det er fortsatt sterke følelser i sving når
kirkens ledere uttaler seg om den svarte
nådegaven.
VS: For meg er ikke miljøsaken den
største saken for kirken. Det er ikke derfor
kirken finnes. Det burde handle om det
kristne budskapet og evangeliet. For meg
virker det som enkelte av biskopene heller
vil være p
 olitikere enn kristne ledere.
AH: Nøyaktig hva er det disse bisko
pene gjør galt?
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VS: Det er når de blir for konkrete! Spe
sielt biskopene har gått utover sin rolle. De
har blitt politiske aktører når de mener noe
om hvilke oljefelt som skal bygges ut. Man
kan være en like god kristen om man er for
eller mot oljeutbygging. Husk på at kirken
snakker med en voldsom moralsk autoritet.
Noen oppfatter det som biskopene taler på
«Guds vegne». Da må man være ekstra opp
merksom på sin egen rolle.
AH: Er ikke hele problemet i klimaspørs
målet at alle er enige om at det er viktig, men
ingen foretar seg noe? Hvis kirken skal bidra
med noe av verdi, må den tørre å bli konkret!
Jeg synes også Selbekk bør merke seg at

kravet om et en fem års tenkepause kommer
først. Da blir et nei til utbygging i Lofoten
og Vesterålen en konsekvens, og ikke selve
utgangspunktet. Faktisk betyr dette kravet
et nei til alle nye utbygginger på norsk sokkel.
Dermed er også kravet mer overordnet og
«verdiorientert» enn det Selbekk kritiserer.
VS: Biskopenes utspill går på tvers av de
tre største partiene i Norge. Ap, Høyre og
Frp er alle mer oljevennlige. Da blir det en
fremmedgjøring av store deler av den norske
befolkning. Den norske kirke er en svær kirke,
Norges største trossamfunn. Den favner folk
med veldig ulike yrkesbakgrunner. Skal man si
til folk i Nordland at de ikke får bli med på olje
eventyret som resten av landet nyter godt av?
AH: Hvis kirken skal bli like næringsvennlig
som de største partiene i Norge, har vi vel en
kirke som ikke gjør jobben sin som et verdi
messig fyrtårn! Da får vi jo ikke høre noe om
det langsiktige perspektivet: hva er rettferdig?,
hva er bærekraftig og etisk? Jeg oppfatter også
kirken som tydelig på at dette handler om det
internasjonale perspektivet. Rike Norge har
allerede verdens største oljefond. Er det da
vi som skal pumpe opp all oljen og bli enda
rikere, mens de fattigste skal la være? Er det
Nordland eller er Ghana som trenger pengene
mest?
VS: Jeg mener jo biskopene snakker ganske
lite om det internasjonale perspektivet. Det
burde vi hørt mye mer om!
AH: De siste årene har det pågått en heftig
debatt om homofili i kirken. Du deler vel her
den konservative sidens syn, på at dette er en
synd. La meg da stille spørsmål andre veien:
hvis du setter deg på et fly og vet hvilke klima
konsekvenser det har, er det da en synd?
VS: Nei, det faller utenfor syndsbegrepet.
AH: Vi vet at Esso selv har vært klar over
effekten CO2 har på miljøet fra da de startet
sin egen virksomhet. De laget faktisk egne
rapporter som slo dette fast. Likevel handler
de mot bedre viten. Er det en synd?
VS: Jeg tror vi alle er syndere i tanker, ord
og gjerninger. Det heter: «å kjenne lysten til

det onde i sitt hjerte». Jeg kan ikke dele ut
synde-merkelapper. Men jeg tenker at jeg
nesten er mer sint på tobakksindustrien.
Jeg synes det er mer åpenbart at de har en
negativ effekt, enn oljeindustrien.
AH: Er det et problem at pengebegjær
blir en drivkraft?
VS: Profittmaksimering og slikt er ikke
noe skjellsord i min bok. Det er bra å tjene
penger, og det kan gjøres på en veldig god
måte.
AH: Bibelen er jo full av historier om
endetiden. Når du leser de alvorlige klima
rapportene om global oppvarming, tenker
du at det finnes noen paralleller?
VS: Nå er det jo mye av klimajourna
listikken som har en litt ”apokalyptisk”
karakter. Det er en god del overdrivelser.
Det finnes bra ting som skjer også! Det er
jo også positive ting ved at kloden varmes
opp! Jeg leser altså ikke forskningen inn i et
religiøst apokalyptisk skjema. Jeg tror ikke
klokken er så nærme midnatt som mange
vil ha det til.
AH:Er det forskjell på sakene som kirken
engasjerer seg i? Mange kirkefolk demon
strerte jo utenfor Stortinget mot ekteskaps
loven, da den ble liberalisert.
VS: Her er det to ting: for det første
var jo ikke biskopene tilstede. Her var det
vanlige kristne folk som demonstrerte.
Biskopene var jo helt tause i saken om
ekteskapsloven! For det andre: Bibelen er
jo mye klarere på punktet om ekteskapet.
Her ville det vært mer naturlig at en biskop
involverte seg. Den kristne etikken gir mye
klarere svar på det punktet enn når det gjel
der enkeltbidragene i kampen for bevaring
av kloden og skaperverket.
AH: Kirken skal snart skilles fra staten,
vil det påvirke kirkens miljøengasjement?
VS: Nå har det vært en så stor bevegelse
med den nye grupperingen ”Åpen folke
kirke”, som har fått flertall, at jeg tror
kirken vil bli enda mer ”politisk” i årene
fremover.
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VEBJØRN SELBEKK
ANSVARLIG REDAKTØR I AVISA DAGEN

JEG TROR IKKE
KLOKKEN ER SÅ
NÆRME MIDNATT SOM
MANGE VIL HA DET TIL.

ARILD HERMSTAD FIVH
LEDER I FRAMTIDEN I VÅRA HENDER

HVIS KIRKEN SKAL
BIDRA MED NOE AV
VERDI, MÅ DEN TØRRE
Å BLI KONKRET!
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PRESIDENTVALGET I USA

FOSSIL
PRESIDENTEN?

DONALD TRUMP I DET HVITE HUS ER ET SKREKKSCENARIO FOR AMERIKANSK OG GLOBAL KLIMAPOLITIKK.

D

JEG
ELSKER
RENT
KULL

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

et er ikke lenger utenkelig. Det er sann
synlig. Den omstridte klimafornekte
ren og proteksjonistiske mangemilliar
dæren Donald Trump har skaffet seg et
solid velgerfotfeste i delstat etter delstat under årets
nominasjonsvalg og kan bli USAS 45.president.
FRYKTER TRUMPSEIER

Donald Trump.

Dette er marerittet til en stor del av det miljø
bevisste USA: Det er tjuende januar 2017 i Wash
ington DC. En kald vind blåser over den ameri
kanske hovedstaden og en hel verden følger med
på tv-bildene når en mann med hentesveis legger
hånda på bibelen og sverger eden som landets nye
president.
På den såkalte supertirsdagen 1. mars sikret
Donald Trump seg solid seier i sju delstater. i tillegg
til de han allerede hadde erobret. I nominasjons
valgene som fulgte utover våren sikret han seg
flertall i delstat etter delstat. Den 3. mai trakk den
republikanske rivalen Ted Cruz inn årene etter at
Trump seiret stort i Indiana.
Langt fra alle støtter ham i det republikanske
partiet. Men det skal mye til at han ikke blir den
formelle republikanske presidentkandidaten etter
republikanernes landsmøte i sommer. Det hjalp
mye at lederen av Det republikanske partiet, Reince
Priebus, skrev på twitter etter brakseireren i Indiana
at alle må samle seg bak Trump nå som han er den
”antatte” vinneren av partinominasjonen.
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6. november 2012 at global oppvarming er
funnet opp av og for kineserne for å svekke
amerikansk konkurransekraft.
(The concept of global warming was
created by and for the Chinese in order to
make U.S. manufacturing non-competitive.
November 2012)
I desember 2013 klaget han på det kalde
været i Los Angeles hvor han var på besøk
og mente at global oppvarming er et veldig
kostbart bedrag.
(Ice storm rolls from Texas to Tennessee
- I'm in Los Angeles and it's freezing. Global
warming is a total, and very expensive, hoax!
(desember 2013)
Nesten det samme gjentok han i en
twittermelding i januar 2014 hvor kan ka
rakteriserte global oppvarming som bullshit
som må stoppes.
(This very expensive GLOBAL
WARMING bullshit has got to stop. Our
planet is freezing, record low temps,and our
GW scientists are stuck in ice (januar 2014)

VIL BYGE NED MILJØMYNDIGHETENE
FO

TO
:F

LIC

K R . CC

Donald Trump ønsker å framstå
som en annerledes president
kandidat og har lykkes i å mobilisere mange velgere som er sinte
og misfornøyde med etablerte
politikere.
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Klimapolitikk har sjeldent vært høyt oppe
på dagsorden i noen av de amerikanske
presidentvalgkampene. I tillegg befinner
klima og miljøpolitikk seg langt nede på
listen over temaer Trump snakker og skriver
om. Når han gjør det viser han til fulle at han
hører hjemme blant de mest skeptiske klima
fornekterne i den amerikanske samfunns
debatten.
Ifølge Trump er hele ideen om global
oppvarming et stort bedrag. Han vil også
bygge ned det amerikanske miljøtilsynet
Environmental Protection Agency (EPA).
Tilsynsorganet som ble opprettet av presi
dent Richard Nixon i 1970 i kjølvannet av Ra
chel Carsons legendariske bok, ”Den tause
våren” og fokuset på kjemiske sprøytemidler,
er blant de første statlige miljøtilsynene i
verden.
GLOBAL OPPVARMING
KINESISK PÅFUNN

Men det er Donald Trumps synspunkter på
klimaendringer og global oppvarming som
har fått størst oppmerksomhet.
Den styrtrike eiendomskongen mener
ifølge en melding han la ut på twitter

VIL HA COME-BACK FOR KULL
En Trump støttespiller på et av
våren nominasjonsvalg.

FOTO: GAGE SKIDMORE / FLICKR CC
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Planene om å fase ut kull kan også bli for
sinket dersom Donald Trump får det som han
vil. Ifølge flere nyhetsbyråer lovet Trump un
der en valgkampmøte i Louisville i Kentucky,
et comeback for kullindustrien i delstaten.
Løftene om å gjenreise arbeidsplassene
innenfor kull- og gruveindustrien gjentok han
i en tale etter nominasjonsvalget i Indiana
tidlig i mai Uttalelsene må lyde som musikk
i ørene til bransjen som har fått mye motbør
fra president Obama. Den sittende presi
denten har vært tydelig i sitt mål om å fase
ut kull fra den amerikanske energimiksen.
Det vil ikke Donald Trump som støtter kull
industrien. Trump gir industrien full støtte
når de hevdet at reguleringene iverksatt av
Obama-administrasjonen har skylden for
nedgangen for kull. - Jeg elsker rent kull sa
Trump på møtet i Louisville og fikk applaus
fra flere tusen tilhørere.
En ekte klimapresident har vært på ønske
listen til de store miljøorganisasjonene i USA
og verden i mange år. Hvis Donald Trump
får nøklene til Det hvite hus får verdens siste
supermakt en fossilpresident ved roret.
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VÅRT DAGLIGE

BRØD

MANGE AV TIL
TAKENE MOT MATSVINN ER SYMPTOM
BEHANDLENDE
OG HAR BLITT EN
GRØNN SOVEPUTE,
HEVDER DEN DANSKE
PRIS BELØNNEDE
M ATAKTIVISTEN
S ELINA JUUL.
TEKST OG FOTO:
ARNE STORRØNNINGEN

N

år politikere og eksperter i EU og in
ternasjonale organisasjoner inviterer
den danske anti-matkast-aktivisten
Selina Juul til lunsj gjør de smartest å
spise opp maten. Den prisbelønte 34-åringen som
ifølge Aftenposten nærmest har oppnådd rocke
stjernestatus for sitt kompromissløse engasjement
mot matsvinn mener alvor.
Selina Juul har skapt en folkebevegelse mot kast
av mat i hjemlandet og bidratt til en ny politisk
bølge i det danske samfunnet. Rundt 50.000 støt
tespillere har stilt seg bak kampanjeorganisasjonen
Stop Spild Af Mad som hun stiftet i 2008.
LÆR AV DANMARK!

De danske resultatene har vakt internasjonal
oppsikt. I løpet av 5 år er matsvinnet i Danmark
redusert med 25 prosent. Det har spart det danske
samfunnet for omkring 4,4 milliarder kroner og
gjort at nabolandet i sør omtales som en global rol
lemodell i kampen mot matsvinn.
Jeg møtte Selina Juul på et politisk møte i den
danske hovedstaden en litt kjølig vårdag for noen
uker siden. Her holdt hun et foredrag for danske

GOODIE BAG
Mer enn halvparten av danskene foretrekker
spisesteder som tilbyr mulighet til å ta med
restemat hjem. Denne Goodiebagen er laget av
Unilever og Stop spild af Mad og kan fåes ved 150
danske restauranter.
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kommunikasjonseksperter og fortalte om
hvordan kampen mot matsvinn på få år har
seilt opp som et sentralt tema i dansk poli
tikk og i dansk hverdagsliv. Kalenderen hen
nes er tettpakket med oppdrag og «er til tider
helt sinnsyk» forteller Selina Juul i en kort
prat etter foredraget på i et skjermet hjørne
på en restaurant like ved Kongens Nytorv,
ikke så langt fra der hun bor.
Siden 2010 har hun skrevet 175 kronikker,
blogg og debattinnlegg i danske og interna
sjonale aviser. Hun er fast spaltist i den dan
ske kjente avisen Dagbladet Information,
har blogget for Politikken og Jyllands-Posten
og blogger fast i den amerikanske nettavisen
The Huffington Post. Hun holder jevnlig
foredrag ved danske og internasjonale matog miljøkonferanser. Hun var initiativtaker
og primus motor til reste-kokeboken 'Stop
spild af mad - en kogebog med mere' utgitt
i 2011. Boka oppnådde delt andre plass i den
høythengende prisen Best Sustainable Food

MØTET MED
DEN VESTLIGE MAT
KASTKULTUREN BLE
ET SJOKK
Book in the World ved Gourmand World
Cookbook Awards. Nylig løp hun sitt femte
Copenhagen Marathon på 4 timer, 28 mi
nutter og 47 sekunder. Det var ikke rekord,
men en ok tid kommenterer hun på Face
book-konto. Hvor henter hun energien fra?
UFO I KJØLESKAPET

Den danske aktivisten takker høflig nei til
mat, men tar gjerne en kopp kaffe. – Hvis
jeg spiser nå får jeg ikke spist opp mat jeg
har i kjøleskapet hjemme, forklarer hun. Å
stoppe matsvinn i egen husholdning handler
om god logistikk og planlegging. Det handler
om å ta kontroll over eget kjøleskap og egen

MINIBIOGRAFI
N
 AVN:
Selina Juul.
A LDER
36
B
 OSTED:
København.
B
 AKGRUNN:
Flyttet som russisk innvandrer til
Danmark sammen med familien sin da
hun var 13.
P ROFESJON:
Udannet grafisk designer Danmarks
Medie- og Journalisthøyskole.
JOBB:
Heltidsaktivist med fokus på matsvinn
og grunnlegger av den danske bevegel
sen Stop Spild Af Mad med nesten
50.000 støttespillere.
AKTUELL:
Har bidratt sterkt til å sette matsvinn
på det politiske kartet, ikke bare i
Danmark, men også i norden og internasjonalt. Har mottatt til sammen 26
priser og nomineringer for sitt sterke
engasjement mot matkasting, blant
annet Nordisk Råds Natur- og miljøpris,
Outstanding Young Person pris og ble av
leserne av Berlingske kåret som Årets
Danske i 2014. I mai i år mottok hun The
Womenomics Influencer Award 2016.

fryseboks, i følge Selina Juul. Dessverre har
kjøleskapene hos mange av oss til en viss
grad blitt en type «søppelkasse light», et mel
lomlager for mat på vei mot avfallsdunken.
Det er dårlig privatøkonomi også, hevder
den danske mataktivisten.
I foredraget hun nettopp holdt for de
danske kommunikasjonsfolkene har hun
forklart begrepet UFO. Det er ikke flyvende
tallerkener, men «uidentifiserte frysne
objekter», alt det vi har fortrengt og puttet
i små umerkede plastposer i fryseren. Det
løser ingen problemer, men bare forskyver
det, hevder hun.
MATKASTSJOKKET

Engasjementet til Selina Juul mot matkas
ting startet tidlig. Det begynte allerede da
hun var 13 år og kom som russisk innvan
drer til Danmark sammen med mor sin fra
Moskva og det som den gangen var Sovjetunionen. Det var en ny hverdag full av nye
inntrykk, at store mengder av spiselig mat
ble kastet rett i søppelbøtta var uvant. – Jeg
kan ikke huske at vi ikke hadde nok mat
noen gang hjemme i Russland den gangen,
men all maten måtte spises og ikke en så
mye som en skorpe eller brødbit gikk til
spille. Møtet med den danske og den vestlige
matkastekulturen ble et sjokk, forteller hun.
Hun hadde lenge lyst til å engasjere seg og
gjøre noe, men visste ikke helt hvordan.
På en ferietur med kjæresten i Kroatia
fant hun løsningen. Hun ville bygge opp et
nettsted og få med seg vanlige folk i kampen
mot den meningsløse matkastingen. Den
natten etter at jeg hadde fått ideen om å
gjøre matkasting til en stor kampsak var
jeg så full av energi at jeg nesten ikke fikk
sove, forteller hun. Jeg kunne ikke komme
fort nok i gang med det nye prosjektet, sier
den danske aktivisten.
I løpet av kort tid fikk initiativet til da
28 år gamle Selina Juul landsdekkende
oppmerksomhet i Danmark. Hun traff en
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NATTEN
ETTER AT JEG
HADDE FÅTT IDEEN
OM Å GÅ TIL KAMP
MOT MATKASTING
VAR JEG SÅ FULL
AV ENERGI AT JEG
NESTEN IKKE
FIKK SOVE

nerve i det danske samfunnet og fikk med
seg tusenvis av støttespillere etter kort tid.
GRØNN SOVEPUTE

Vi har fortsatt en lang vei å gå. Det skjer
mye i mange land for å skjerpe kampen
mot matsvinn, men mye er kosmetisk og
overfladisk. Det er viktig at vi gjør tiltak
som gjør noe med selve overproduksjo
nen og svinnet, mener hun. Det er bra at
frivillige organisasjoner for mulighet til å
distribuere en del av maten som ellers ville
ha blitt kastet, men det er ikke nok og det
angriper ikke selve kilden til matsvinnet,
hevder hun.
– Kampen mot matsvinn er ofte mer
symptombehandlende enn systembe
handlende og har blitt en grønn sovepute.
Massiv forebyggelse er veien å gå om vi
skal makte å innfri FNs bærekraftmål om å
halvere matsvinn og tap av matvarer i hele
verdikjeden fra jord til bord innen 2030. Når
en produsent gir bort fem paller småkaker
til et asylmottak skaper det velvillige over
skrifter og medieoppmerksomhet, men
ikke om den samme produsenten hadde
forbedret produksjonen og helt forhindret
svinnet, skriver hun i det siste innlegget sitt
i Infomation.
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Selina Juul mener også det har liten hen
sikt å opptre med klassisk politisk aktivisme
i kampen mot matkasting og advarer mot
bare å sette hornet i siden på matkjedene
og matvareindustrien. De må tåle kon
struktiv kritikk selvfølgelig, men vi trenger
et bredt samarbeid. Industrien og alle de
kommersielle aktørene må være en del
løsningen. Derfor tror jeg på partnerskap
og samarbeid, mer enn rendyrket konfron
tasjon, sier Selina Juul.
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Selina Juul har skapt en
nasjonal bølge mot matsvinn i Danmark og oppnådd
internasjonal oppmerksomhet for resultatene.
Men mange av tiltakene er
fortsatt bare symptombehandlende mener hun.
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Ved å kjøpe en brukt datamaskin sparer du både
miljøet og lommeboka for store belastninger!

arrowdirect.no
2369,Inkl. mva.

Gårdskafe - kurs og seminar - stedet for de små og nære samlingene.
Våkn opp til lukten av nybakt brød og kaffe. Hest, utegris, høner, ender, mm.
Ramnes, Vestfold, tel. 9006 8597 / 3339 6917, sukkegard.no
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Hos oss får du kjøpt brukte premiummodeller til fantastiske priser!
Minimum 1 års garanti!
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· STORFE
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· LAMmedeiere.
· VILLSAU
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-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

Arrow Value Recovery
- verdens største leverandør av reprodusert IT-utstyr.
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FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

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

R e i n
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Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no
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Økologisk hudpleie

www.reinhudpleie.no

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

R e i n
Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

Fremtiden
er Økomat
i dine hender
KLÆR TIL KVINNER
& BARN, LEKER
&
TILBEHØR. KONGSVEIEN
104 I OSLO. bestilling@okomat.no
www.okomat.no/
VELBEVARE.NO
Tlf::74 01 68 11
www.reinhudpleie.no

ØKOLOGISK

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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HANDEL I RIKTIG RETNING

Abonnementsordning

Stange,
Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
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er Økomat
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& BARN, LEKER
&
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Gårdsbutikk
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Abonnementsordning
for
økologisk
frukt
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grønt
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VELBEVARE.NO
BiodynamiskeTrøndelag.
grønnsaker,
Tlf::74 www.okomat.no.
01 68 11
700 Økologiske varer i vår nettbutikk
Kjøttmel,
fra villsau,
korn,
kjøtt urfe m.m
bestilling@okomat.no · www.okomat.no

Tørr hud?

Vi leverer nybrent, økologisk kaffe
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
HANDEL
RIKTIG RETNING
Utan Imiljøgifter/parabener.

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
“Anbefalt
av Grønn
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 Hverdag”
I OSLO.
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso
PRODUKTER
ASwww.stavangerkaffebrenneri.no
–OPTIMA
også koffeinfrie
alternativer.

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
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Bryllup,
ﬁrmafestHER?
ved sjøen
DIN ANNONSE

Butikk, nettbutikk og distributør
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miljøvennlig produkt?

Her når du mange tusen «grønne forbrukere»!
Nesodden,
egen brygge.
Søndagskafe
hele året 12-19
FOR PROFILERING
I BLADET,
ELLER NETTANNONSE
(MED LINK TIL DIN
PÅ FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
66NETTBUTIKK)
96 01 70, hellviktangen.no
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TA KONTAKT: SVERRE@GMK.AS / 98 61 31 01

Miljøbank
i lomma!
Nå har du enda flere grunner til å
ØKOLOGISK MAT
velge miljøbanken. Prøv
vår nye
OG DRIKKE
Fremtiden mobilbank
er Økomatog
i dine
hender
nettbank!
Fremtiden er Økomat i dine hender
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www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
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Tlf::74 01 68 11
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01 68 11
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Magisk
Magiskmjuk
mjukbambus
bambus

kjøtt, ost, korn, mel,
grønnsaker, potet
Andelslandbruk CSA
Velkommen!
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Tørr hud?

Økologiske korn- og melprodukter
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FremtidenererØkomat
Økomati idine
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OSCVOSS.NO
ØKOLOGISK & LOKAL MAT

MED KJÆRLEIK PÅ

Bryllup, ﬁrmafest

Bryllup
Firmafest

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
kakaoprodukter.
Kløe,
tørr
hud
og
Kløe,
tørrhudplager?
hud
og hudplager?
hudplager?
andre
Prøv Optima.
Optima.
kakaoprodukter.
andre
hudplager?
Prøv
Prøv
Optima.
Prøv Optima.
Utan
miljøgifter/parabener.
Uten
sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan
Utan miljøgifter/parabener
miljøgifter/parabener
Uten sukker.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
For
hele
familien.
“Anbefalt
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
av
Grønn
Hverdag
Anbefalt
avav
Grønn
Hverdag
For
hele
familien.
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

okosjokolade.no
Hellviktangen
er en praktvilla
sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

OPTIMA PRODUKTER
PRODUKTER
AS
okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMA
AS
OPTIMA
AS
med
terrasse
OPTIMA PRODUKTER
PRODUKTER
AS mot
- stor
med god
samvittighet

Vita Biosa
Biosa
Vita

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

IDER
S
E
N
N
Ø
GRwww.optima-ph.no
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
ON TIL EN

Utan miljøgifter/parabener.

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

Abonnementsordning
“Anbefalt
av Grønn Hverdag”

AS J
SPIRGårdsbutikk
IN
LIVSSTIL
EPRODUKTER
Biodynamiske
N
N
AS
R Økorn,ERmel,grønnsaker,
GOPTIMA
kjøtt

R e i n

Vita Biosa

ØVOLDA
k o l oELEKTRISKE
g i s k h u MYLNE
d p l e iASe
produserer i dag økologisk matmjøl på utstyr
hovudsakleg frå 1930-talet, og som ein sjeldan
ser i bruk i dag (steinkverner, valsestol,
skalmaskin). Produksjonen er arbeidskrevjande, men produkta kjem i ei særstilling med
omsyn til fiberinnhald, smak og bakeevne.

Økologiske melk
Selges hos Life, S
og H-kjeden

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

70 05 55 10 - www.mylna.no

www.reinhudpleie.no

l
Tørr hud?

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

LiBe

n
eie

Lag din egen
sjokolade av
Okologisk &sunne
FairTrade
Prematur, baby,økologiske
barn & dame og fairtrade
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
kakaoprodukter.
andreAbonnementsordning
hudplager? Prøv Optima.
Uten sukker.
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Utan miljøgifter/parabener.
Gårdsbutikk
For hele familien.
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
Biodynamiske grønnsaker,
www.optima-ph.no
korn, mel, kjøtt
OPTIMA PRODUKTER AS

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

SIKJE SMÅBRUK

Abonnementsordning
Økologiske melkesyrebakterier
Økologisk,
steinmalt
mel.
Stange, Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
Selges hos Life, Sunkost
Lyserenveien
566,
Gårdsbutikk
1820 Spydeberg
og H-kjeden
Biodynamiske
grønnsaker,

HANDEL
I RIKTIGurter,
RETNING
Økologiske

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

kjøtt og honning
www.sikje.no

no

R e i n
Økologisk hudpleie

okosjokolade.no
- med god samvittighet
Butikk: Bentsebrugt. 31c/Oslo

www.isrosa.no

Tørr hud?

Prøv Vossabias
hudprodukt
– - av
bivoks,kløe,
urter
Sprekker,
skrubbsår og
og
honning!
andre hudplager? Prøv Optima.

Tlf/fax: 69837600 / 69837663
korn, mel, kjøtt
Epost: post@holli-molle.no
www.holli-molle.no

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.

HANDEL I RIKTIG RETNING

Uten sukker.
miljøgifter/parabener.
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
100% naturleg og Utan
økologisk
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
I OSLO.
er Økomat i dine hender – fordi me bryr
“Anbefalt
oss! av Grønn Hverdag” VELBEVARE.NOFor hele104familien.

.no/ bestilling@okomat.no
www.optima-ph.no
Les
mer
om
oss
på
www.vossabia.no
Tlf::74 01 68 11
www.reinhudpleie.no

OPTIMA PRODUKTER AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

VISSTE DU

NORSK KORNIMPORT DOBLET PÅ 15 ÅR

LANDSMØTE
I NOVEMBER
Framtiden i våre hender
holder landsmøte den
11. – 13. november 2016
i Drammen!

Vi ser fram til en
spennende helg!

ytterligere dobling i den norske kornimporten i
årene framover, som følge av gjeldende norsk
landbrukspolitikk. – En slik utvikling kan bli et
stort problem, fordi verdensbefolkningen øker,
samtidig som den globale kornproduksjonen er
usikker. Det er både egoistisk og klimapolitisk
forkastelig å ikke endre en slik kurs, sier Arild
Hermstad, leder i Framtiden i våre hender
FOTO: XXXXXX

Her vil det blant annet vedtas politisk plattform og
toårsstrategi for organisasjonen. Ta kontakt med ditt
lokallag hvis du har innspill.
Lokallag med mellom 10400 medlemmer kan sende
to delegater, mens lokallag
med over 400 medlemmer
kan sende tre delegater.

Norge har mer enn doblet importen av korn de
siste femten årene. Det skyldes en kraftig økning i antall kjøttproduserende husdyr, og at ku
og sau spiser stadig mer kraftfôr på bekostning
av gress. I tillegg har den norske kornproduksjonen gått betydelig ned.
Det viser en rapport fra Framtiden i våre
hender skrevet av Liv Thoring. Det forventes en

PÅ KORNET,
HARDE FAKTA
OM NORSK
KORNIMPORT,
2016
Rapporten kan
lastes ned fra
Framtiden i våre
henders nettsted
www.framtiden.no

FOTO: SOLIDARITY CENTER/ FLICKR CC

FORTSATT LIVSFARLIG Å VÆRE TEKSTILARBEIDER
Sikkerheten i flere tusen kles
fabrikker i Bangladesh er fortsatt
elendige.
Det kommer fram av rapporten
“Rana Plaza three years on: Compensation, Justice and Worker’s
Rights” som Clean Clothes Campaign lanserte på treårsdagen
til Rana-Plaza tragedien 24. april

2013 hvor, 1134 døde da en stor
fabrikkbygning i hovedstaden
Dhaka raste sammen.
Sikkerhetsforholdene i 1589
fabrikker er sjekket . Sammenlagt
108 538 mangler har vært påpekt
og pålagt utbedret.
Fabrikkeierne og kleskjedene
har ikke fulgt opp viser rapporten.

Det gjelder også, utbedring av
til dels livsfarlige forhold,: Kun 7
av de kontrollerte fabrikker har
rettet opp alle forhold som ble påpekt. Klesgiganten H@M er blant
de som får kritikk. De aller fleste
av fabrikkene kjeden samarbeider
tett med har fortsatt ikke nødutganger i henhold til kravene.

HVILKEN BANK HAR BEST ETIKK?
Til høsten kommer svaret. Da skal vi måle
og rangere banker i Norge på etikk og
miljø.
Framtiden i våre hender er i samarbeid
med Forbrukerrådet i gang med et stort
prosjekt der en rekke banker som tilbyr
tjenester i Norge, skal gjennomgås med
henblikk på etikk og miljø.
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Prosjektet heter Fair Finance Guide
Norge og benytter seg av en internasjonalt
etablert metode til å kartlegge bankers
etikk og bærekraftspolicy. Banker vil bli
rangert ut i fra over 1000 indikatorer på hvilken politikk de har på områder som miljø,
arbeidsvilkår, barnearbeid, våpenhandel,
skatteparadiser og mange flere.
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Flere land har allerede utført gjennomgangen av bankene, og du kan se
resultatene fra Sverige her. http://fairfinanceguide.se/.
Etableringen av Fair Finance Guide Norge
gjennomføres med støtte fra Finansmarkedsfondet.

?
FOTO: ME CHARLOTTE/ FLICKR CC

BLI AKTIV PÅ NETT

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

FØLG OSS PÅ

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

START ET LOKALLAG

Framtiden i våre hender vil nå
ut til hele Norge. Hvis det ikke
finnes et lokallag i ditt nær
miljø vil vi gjerne at du starter
et. Vil du vite mer? Kontakt
oss på
hanne@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

KØBENHAVN FØLGER OSLO
København er neste nordiske hovedstad ut i
kampen for fossilfrie fond og kvitter seg med
sine investeringer i kull, olje og gass.Byrådet
i København har besluttet å gjøre sitt fond på
6,9 milliarder danske kroner fossilfritt.
- Vi jobber hardt for å bli verdens første
CO2-nøytrale hovedstad i 2025. Da virker det
helt feil hvis vi fortsetter å investerer i olje, kull
og gass. Det må vi endre, sier borgermester
Frank Jensen til 350.org.
Fra nå av blir investeringer i selskaper som
har mer enn 5 % av sine inntekter fra kull, olje
og gass fjernet fra porteføljen.

Oslo Kommune ble etter påvirkning fra blant
annet Framtiden i våre hender først kullfri, og
lover nå å bli fossilfri fra byrådserklæringen i
2015. København kommune hentet inn erfaringer fra Oslo når saken skulle behandles.
Oslo og Paris har erklært at de skal bli fossilfrie hovedsteder, mens Stockholm, Amsterdam og Berlin vurdere nå om de skal trekke
sine investeringer. Over 500 institusjoner har
nå tilsluttet sagt at de ønsker å bli fossilfrie. I
Norge er det kun Eid kommune som er fossilfri
kommune, i tillegg til Oslo. Trondheim kommune har vedtatt å selge seg ut av kull.

MØT LIKESINNEDE

GAVER

Ønsker du å støtte vårt ar
beid for miljø og en mer rett
ferdig fordeling av verdens
ressurser kan vår gavekonto
benyttes:
1602 58 50800

KONTAKT OSS

Har du tips til saker og inn
spill, spørsmål, eller vil du
melde adresseforandring
med mer, ta kontakt:
Mariboesgate 8, 0183 Oslo,
tlf: 22 03 31 50
post@framtiden.no

FOTO: FJORD/ FLICKR CC

I våre lokallag kan du møte
andre medlemmer i Framti
den i våre hender. Se kartet og
våre nettsider for mer infor
masjon.

JA TIL DYRERE BENSIN
Bensin og diesel bør koste minst
17 kroner literen. Det mener
Framtiden i våre hender som har
beregnet prisen på drivstoff hvis
avgiftene skal dekke inn miljø- og
samfunnskostnader.
Framtiden i våre hender oppfordrer Finansdepartementet
om å innføre et prisgulv på 17 kroner literen for bensin og diesel. Vi
har tatt utgangspunkt i beregninger fra den regjeringsoppnevnte
grønne skattekommisjonen, som
viser at avgiftene i dag er langt
lavere enn de kostnadene bilkjøring påfører samfunnet.
– Grønn skattekommisjon
har dokumentert at veibruksavgiften ikke er i nærheten av
å være høy nok til å dekke inn
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kostnadene i dag, fastslår Arild
Hermstad, leder i Framtiden i
våre hender.
Veibruksavgiften er i dag 4,99
kroner per liter bensin og 3,44
kroner per liter diesel. Ifølge
Grønn skattekommisjon må
bensinavgiften ligge på 8 kroner
per liter, mens dieselavgiften bør
ligge på om lag 13 kroner per liter
for å dekke inn kostnadene.
Gjennomsnittlig utsalgspris
for bensin og diesel var henholdsvis 13,29 og 11,61 kroner per
liter i januar i år. Framtiden i våre
henders forslag innebærer altså
at bensinprisen settes opp med
om lag 4 kroner per liter, mens
dieselprisen settes opp med omtrent 5,50 per liter.

35

STIFINNER

Langs

Sveriges bilfrie
T ID
En l
ø rd
S TE
ag m
D
org
Eu r Sjö t o r
en i
opa
au
s t re p på øs
Vä n
t sid g u s t .
er n .
d je
en a
s tø r
VÆR
v
s te
in ns
la b e R A P P O
jø ,
RT 1
r, sø
9
r li g
bris g rade
r,

blå bånd
TEKST: TROND WORMSTR AND

S

verige er et sjenerøst land – det er
min erfaring.
Hør her:
Vi setter oss på syklene og tråkker
østover langs Göta kanal. Kanalen kan nem
lig ikke bare seiles, den kan også sykles på
en vei tett inntil. Veien der hester, okser og
menn en gang gikk og slepte fartøy.
Hva ser vi? Vi ser gulbrune kornåkrer på
begge sider av kanalen, lyse haugskyer over
horisonten langt borte og speiling av trær og
himmel i kanalvannet. Jeg sykler og synger:
Jag trivs bäst i öppna landskap.
En drøm ble oppfylt i 1832, leser jeg i
guideboken jeg har med i sykkelvesken.
Svenskenes drøm om å forbinde Västerha
vet og Östersjön med en kanal. Kanalen ble
et transportøkonomisk under. Hvorfor? En
hest bærer alene hundre kilo, drar den en
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pram, kan prammen lastes med femti tonn.
– Hej, då, roper møtende syklister.
– Hei, roper vi.
Finnes det noe bare vi pedaltråkkere
forstår og deler? Frihetsfølelsen sykkelen gir,
har vi felles. Kanskje også sansen for lang
somhet? Eller gleden av å føle fart? Å legge
seg over styret og la det stå til, å la hud og hår
kollidere med vinden? Vet du at du sykler ras
kere med barberte legger?
Hva hører vi? Vi hører kuer, kråker, båter,
bølger – og vannbrus fra slusene. Kanalveien
er bilfri, det hjelper oss til å høre. «Calle Sche
wens vals» lyder fra et båtdekk, en mann med
skjegg og skipperlue drar trekkspill og synger.
«Det svenske Folk er, som heile Verdi veit,
eit Songarfolk», skriver Aasmund Olavsson
Vinje fra sitt besøk i Sverige i 1860. Ja, slik er
det.
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Snop, sprit og svineribbe,
nabolandet vårt har langt
mer å by på. Göta kanal er
verdt en reise
Syklene våre triller gjennom lys og lukt
fra verdens lengste trerekke. 16 000 trær
ble plantet langs kanalen, røttene forsterker
kanalveggene.
Byggverket Göta kanal, Europas svar
på den kinesiske mur, ble gravd ut med
jernskodde trespader. I alt 58 tusen soldater
strevde i 22 år. Fire ganger tre timer dagen.
Uken ble avsluttet med fire timer militær
eksersis. Jeg vet ikke hva slit er, her jeg tråkker
og svetter.

FOTO: FUZZY MANNERZ/ FLICKR CC

Vi tar slusepauser. Hevingen og senknin
gen av båtene fascinerer. Vi hører hektiske
beskjeder fra småbåtdekk, enkelte ganger
ligner de ordrer, på norsk, svensk og tysk,
fra skipper (alltid en mann) til mannskap
(nesten alltid en kvinne). Høytidsstunder
oppstår når de svære, gamle passasjerski
pene sluses: M/S Juno (bygd 1874) og M/S
Wilhelm Tham (1912).
– Jaaa, jeg fant den! Det må være vassslirekne. Jeg har bladd og bladd i min med
brakte flora for å finne den rosa planten vi
ser flyte i kanalen. En vi ikke har sett før. Det
er ellers nok av blomster å holde styr på.
Sykkelveien har en bord med vannplanter på
den ene siden og kulturlandskaps-planter
på den andre. Med hjelp av floraen noterer
vi på venstre side takrør, brudelys, dunkjevle
og vass-slirekne, og på høyre ryllik, reinfann,
blåklokke, balderbrå og geitrams. Jeg noterer
også en fugl. En langbent, langnebbet en.
Gråhegren står som frosset blant vannplan
tene, stirrende etter fisk i kanalen.
Tungen min sier seg fornøyd med jord
bærisen den slikker i meg. Vi står med syk
kelen mellom beina ved en sluse og kommer
i prat med seilende. De sitter i båtene sine
og venter på slusepassering. Etter en prat
med familien Larsson, blir vi invitert hjem
til dem i Lidköping. Fruen strekker seg over
ripa og rekker meg en lapp med adressen.
Igjen tyr jeg til Asmund Olavsson i boken
Ferdaminni: «Dei Svenske ero reint ut
merkte som Vertar og hava for det meste eit
stort Framspring fyri os i selskapeleg Snu
ning». Hva nå enn Snuning er for noe.
Giret mitt svikter. Vi stanser ved et sykkel
verksted i Töreboda. Ventende på reparasjo
nen forsyner vi oss av pensjonatet Prästgår
dens rause lunsjbuffé. Varmretter inkludert
drikke, kaffe og kake for 85 kroner.

Sykkelturen
for livsnytere

PS

Vi syklet fra Sjötorp til Tåtorp ved
innsjøen Viken, og
tilbake. Omkring
sju lette mil på
dagen.
Det er best å sykle
før midten av
august. Deretter
avtar båttrafikken
kraftig og du går
glipp av slusingen.
Kanalveien er dekket av fast grus,
og den er flat,
bare med korte,
små bakker ved
slusene. Sykler kan
leies.

Med beina på en stol i pensjonatets hage,
leser jeg i guideboken: Göta kanal (Sveriges
blå bånd) fikk bare 25 år som landets mest
effektive transportsystem. Fra 1850-tallet tok
toget (det svarte båndet) gradvis over. Men
kanalen var fortsatt billigere, og tok tyngre
laster. Først med bilen og bussen ble den
utkonkurrert som transportvei – og ble til en
turistvei.
En slusende tysk kvinne stusser over at vi
nordmenn ferierer i Sverige. Fra båtdekket
sitt forteller hun om en eventyrlig vandretur
i Jotunheimen. Svenske slusevoktere, stu
denter med sommerjobb i gult og blått, mis
unner oss fjordene og fjellene. Jeg legger inn
godord om svenske landskaper, om Skåne,
Sarek og Småland, og om Stockholm, ver
dens vakreste bylandskap. – Stockholm er
som bygget for meg, sier jeg. Jeg trives også
her i Västergötlands åpne landskap, legger
jeg til. – Ack Värmland du schöna, svarer en
av vokterne.
Snop, sprit og svineribbe, nabolandet vårt
har langt mer å by på. Göta kanal er verdt en
reise.
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SLUTTREPLIKKEN

SPISE OPP MATEN
JEG BLE LETT UVEL AV Å SE ALL MATEN SAMLET PÅ ET BRETT.
AV ARILD HERMSTAD, LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

FOTO: JON SKILLE AMUNDSE

I NORGE SKAL NÅ
MATAVFALL OMGJØRES
TIL BIODRIVSTOFF. DET
ER BRA, MEN FORSVARER
IKKE OVERPRODUKSJON
Arild Hermstad

Matsvinn er en av vår tids store globale utfordringer. Framtiden i våre hender
ønsker å gå i bresjen her i Norge for å finne gode løsninger som tjener både økonomien
og miljøet, skriver Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

N

ylig arrangerte Framtiden i
våre henders studentlag i Oslo
Dumpster dining med serve
ring av middag basert på mat
som skulle kastes. De fikk mye mer søp
pelmat enn de trengte fra en nærliggende
butikk: Store mengder pølser, lutefisk, biff
fra Argentina, økologisk kylling og karbona
der og mye mer. Jeg ble lett uvel av å se all
maten samlet på et brett. Jeg tenkte på alt
som lå bak av arbeid, omtanke, frakt og res
sursbruk. Lokallaget trengte ikke all denne
maten, og derfor fikk ansatte og frivillige
i Framtiden i våre hender tilbud om å ta
med seg det de klarte å bære. Selv syklet
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jeg samvittighetsfull hjem med ti kilo mat i
ryggsekken. All denne gode maten kunne jo
ikke bare kastes.
Hva med den frosne kongekrabben?
Kunne jeg lage snacks av den? Jeg sjekket da
toen, det viste seg at den var utgått for snart
to år siden. Kjøttet var ikke bedervet, men
inntørket og smakte papp, selv etter anvist
tilberedning. Det havnet i søpla. Et par dager
senere sto en pakke økologisk kylling for tur.
Den var fem dager over dato da jeg hadde tatt
den med hjem, men jeg tenkte det ville gå.
Jeg skulle egentlig lage familiemiddagen den
dagen, men måtte plutselig avgårde til noe
annet. Vel hjemme om kvelden fikk jeg vite at
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kyllingen hadde gått i søpla. Den luktet ikke
godt, og verken min kone eller tenåring fikk
vann i munnen. Senere prøvde vi økologiske
karbonader laget i Østfold med omtanke for
dyr og miljø. De smakte!
Jeg vil gjerne bidra til en halvering av
matsvinnet innen 2030, slik verden er blitt
enig om. Fordi: Det vil gi oss nok mat til å
utrydde sult, og dessuten nok til å mette en
drøy milliard mennesker ekstra. I Norge skal
nå matavfall omgjøres til biodrivstoff. Det er
bra, men forsvarer ikke overproduksjon. Selv
om matavfall driver busser, forsvinner likevel
90 prosent av ressursene som gikk med til å
lage maten.
Derfor må overproduksjonen av mat bort.
Vi kan ikke basere arbeidsplasser på å lage
mat som ingen kommer til å spise. Land
bruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil som
sine forgjengere at bøndene skal produsere
mer og mer kjøtt, selv om vi vet at mye vil bli
kastet. Det er fullstendig høl i hue, som Thor
bjørn Berntsen ville sagt.
Fryseboksen min er fortsatt full av kjøtt
fra Dumpster dining som jeg føler meg for
pliktet til å spise opp. Men må jeg? Det er jo
tross alt ikke oss vanlige matglade som ivrer
for at kjøttberget skal vokse i det uendelige?

I fjor ble 145.080 gamle biler brukt til noe nytt.
Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi!
Hele 96,7% av en bil, blir tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre samarbeidspartnere. Vi klarte også materialgjenvinningskravet på hele 85,2% av bilens totalvekt.
Det betyr at over 85% av materialene i en bil går til gjenbuk til nye ting som for
eksempel gryter. Dermed sparer vi miljøet for store mengder CO2-utslipp.
Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015 og Miljøregnskap 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Mariboesgate 8,
0183 Oslo
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