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Kaffehuset

Den Gyldne Bønne
Den Gyldne Bønne as ble etablert i 1996 på
Grünerløkka og var en av de første kaffebarene
i Oslo.
I dag holder bedriften til på Vøyenenga i Bærum
og vi importerer og brenner kaffe i vårt eget
håndverksbrenneri. Helt siden starten har vårt
mål vært å tilby et bredt utvalg av nybrente
spesialiteter fra hele verden.
Kaffe er et unikt og eksklusivt landbruksprodukt
som minner om vin i sin variasjon og forbrukerinteresse. I de fleste kaffeproduserende land har
vi knyttet gode kontakter, som hele tiden jakter
på de beste avlingene og som finner de beste
produsentene.
Vi utvider stadig vårt sortiment av økologisk
kaffe og te og du som søker etter de beste
og ferskeste produktene vil finne dem i vår
nettbutikk.

Fo r o s s e r k a f f e e n l i d e n s k a p !
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En bransje som vil overleve lenger
enn til neste måned, kan ikke ta sjansen
på å bli oppfattet som etisk utdatert

God som gull?

D

et er godt dokumentert at
arbeidsforhold og lønnsvilkår
i mange deler av gullgruveindustrien er etisk forkastelig.
Barnearbeid, omfattende bruk av kjemika
lier som cyanid og kvikksølv, miljøskader,
grove menneskerettighetsbrudd, og slave
lignende kontrakter er alt sammen en del
av bildet.
Men hva vet bransjen her hjemme om
opprinnelsen til gullet som finner vei til nor
ske smykker? En gjennomgang Framtiden
i våre hender har foretatt viser at norske
smykkeforhandlere og gullsmeder har en
lang vei å gå i forhold til åpenhet og spor
barhet. Så vidt vi vet er det første gangen
leverandørkjeden fra gruve til forbruker
blir kartlagt.
Hovedfunnene i Framtiden i våre
henders rapport er nedslående. Nor
ske importører handler gull sertifisert av
Responsible Jewellry Council (RJC). Men vår
rapport med researcher og Latin-Amerikakjenner Heidi Lundeberg som forfatter, viser
at gruveselskap som er karakterisert som
etikkverstinger og utestengt fra Oljefondet,
er sertifisert av RJC, noe som klart gir god
grunn til å stille spørsmål ved troverdigheten
til denne sertifiseringsordningen.
De fleste som omsetter foredlet gull vet
kort og godt ikke hvor råvarene kommer fra.
Dermed blir det nesten umulig for forbruke
ren å utelukke smykker som har opprinnelse
fra virksomheter som kynisk spiller på miljø
og helse for å presse maksimal fortjeneste
ut av hvert gullkorn. Det eneste noenlunde
sikre alternativet er fair-trade-produkter og
kjøp hos det svært begrensede antallet for
handlere og produsenter som tilbyr etiske

produkter. Her i Norge har Framtiden i våre
hender bare funnet en smykkeprodusent
som tilbyr varer som de kan garantere kom
mer fra kjente og seriøse gruver og under
leverandører. Det er for dårlig.
Den globale tekstilindustrien har fått
sterkt søkelys mot seg fra kritiske vakthund
organisasjoner, medier, motebloggere og
i økende grad fra folk i egne rekker. Små
aktører som det norske Fair & Square og
nederlandskeide Mudjeans er eksempler
på pionervirksomheter som prøver ut nye
forretningsmodeller.
Dette har skjerpet tekstilindustrien og
ført til etiske forbedringer og nye til
tak. Nå bør det bli gullindustrien
og smykkebransjen sin tur.
Mange av forholdene i tekstil
Les mer
industrien er selvfølgelig fort
side 10-15
satt ikke løst, men bransjen er i
positiv bevegelse. Det er grunn
til å anta at det på samme måte er
i smykkeprodusentene og forhandlernes
egeninteresse og få i gang en etisk bevegelse
i sin egen bransje.
Smykker og ringer er ofte sett på som
symboler på kjærlighet og vennskap. For
brukerne ønsker å vite at gaven de gir til sine
kjære kommer fra en trygg og etisk forsvar
lig produksjon. En bransje som vil overleve
lenger enn til neste må
ned i et marked i full etisk
oppvåkning, kan ikke ta
sjansen på å bli oppfattet
som etisk utdatert.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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GRØNN LIVSSTIL
TEKST: KNUT ERIK HELLE

BO MINDRE OG LEV STORT
"Bo mindre"-bevegelsen har sneket seg inn i stua vår gjennom TV-serier som "Mitt bittelille
hjem". Klima- og miljøgevinsten ved å klare seg med mindre plass er stor. Energiforbruket
blir redusert og med begrenset plass tilpasses forbruket deretter. Bare å flytte fra hus til
leilighet reduserer klimafotavtrykket i snitt med to tonn CO2 i året. De pressede boligmarkedene i verdens storbyer har utløst en bølge av smarte og plasseffektive boløsninger.

De fem

heteste grønne trendene
HER ER DE MEST POPULÆRE
MILJØV ENNLIGE LIVSSTILS
TRENDENE SOM ER BRA FOR
BÅDE PLANETEN OG DEG.

GRØNNE URBANE FINGRE
Det er ingen grunn til å ofre bylivet om en har grønne fingre
som klør. Langs Akerselva i Oslo er det funnet både chili og
tomater. Hva skjer? Noen har nok laget en liten geriljahage på
et ledig fellesområde i byen, og ledige jordflekker som kan
tas i bruk til matvekster er det mange av i byene våre. Det
er en stille grønn revolusjon på gang i byene. Grønnsaker og
urter i bakgårder, balkonger, i vinduskarmer og på tak er en
meningsfull bytrend som åpenbart inspirerer oss til å tenke
nytt om hva det vil si å bo i en by.
Se Senter for bylandbruk, Urbandyrking.no og Nabolagshager
for inspirasjon. For byfolk som vil slippe sine grønne fingre fri
så finnes det nå også kompakte aeroponiske og hydroponiske
dyrkingssystemer til hjemmebruk å få tak i. I tillegg satser selv
Ikea på utstyr til innedyrking.

GRØNN OG
ENKEL LIVSSTIL
HAR BLITT TRENDY.
NYE GRØNNE
BOFORMER, MAT
VANER OG FORBRUKSVANER FÅR
FOTFESTE.

DEN GRØNNE MATBØLGEN
Vegetarianismen er i vinden som aldri før. Matprodusentene og butikkjedene kappes om å
tilby enkel vegetarisk ferdigmat, de store hurtigmatkjedene satser på vegetarburgere og
etterspørselen etter vegetarpølser i kiosker er umettelig. At Verdens helseorganisasjon advarte om sammenhengen mellom rødt kjøtt og kreft skremte altetere over hele verden.
Her hjemme har helsemyndighetene nå tatt med det vegetariske kostholdet i sine helseråd.

DELEÅNDEN SOM GÅR

EI MINDRE OG LEV FRIERE

Den kollektivistiske trenden der alt vi eier for et mer aktivt liv bli leid
bort, byttet og delt brer om seg. En rekke nettsider og app’er bidrar
til denne deleøkonomien som reduserer behovet for å kjøpe ting som
en egentlig bare har bruk for en gang i blant: Bilkollektivet, Airbnb.
com, Streetbank, Leieting.no, Nabobil, Gomore.no og Vibytter.no er
noen av dem. Å fokusere på å ha tilgang til tingene en trenger istedet
for å eie dem er miljøsmart og sammenhengen mellom felleskap og
egennytte inspirerer stadig flere til å tenke nytt. Delebevegelsens
ubestridte internasjonale møteplass er Shareable.net.

Vi omgir oss med tusenvis av ting i livene våre som krever lagring,
som bidrar til rot, skaper bekymring og uro, og som stjeler tid og
oppmerksomhet. Forfatteren Fumio Sasaki kvittet seg meg 90 prosent av tingene sine og inspirerte unge til å finne en ro og et enklere
liv i en minimalistisk livsstil i Japan. Minimalistene fyller livene sine
med opplevelser og aktiviteter i stedet for ting. Jaget etter nye ting
vi kan omgi oss med har et betydelig klima- og miljøfotavtrykk.
Er du klar for en grønn dose japansk minimalisme?
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KLÆRNE VÅRE

Klesgigant i trøbbel
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SVÆRT DÅRLIGE ARBEIDSFORHOLD I FABRIKKENE BAK MERKER
SOM VERO MODA OG JACK&JONES,
AVSLØRER NY RAPPORT FRA
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER.

«B

TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN

estseller» er et privateid kles
selskap basert i Danmark.
De markedsfører kjente
merker, som Vero Moda,
Only, Jack and Jones, Vila, Name it og Mama
licious. Samlet har Bestseller omkring 10.000
butikker. De selger sine produkter i mer enn
43 land, noe som gjør den til en av de største
motekjedene i verden.
– Rapporten viser at arbeidsforholdene
ved to av Bestsellers leverandører er svært
problematiske og preges av lave lønninger,
frykt for å organisere seg i en fagforening,
produksjonspress og korttidskontrakter,
sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i
våre hender.
Framtiden i våre hender har sett på for
holdene ved to fabrikker i Kambodsja og
India. Rapporten er skrevet i samarbeid
med Center for Alliance of Labour and Hu
man Rights (CENTRAL) i Kambodsja og
Civil Initiatives for Development and Peace
(Cividep) i India.
Rapporten er basert på intervjuer med 34
ansatte ved de to fabrikkene.
LAVT LØNNSNIVÅ
OG KORTTIDSKONTRAKTER

I fabrikken i Kambodsja får alle som ble
intervjuet lønn basert på hvor mye de klarer
å produsere, hvilket fører til et konstant
press for å jobbe effektivt. Noen arbeidere
forteller for eksempel at de prøver å drikke
så lite vann som mulig for å ikke bruke tid
på toalettbesøk. Alle, unntatt en arbeider,
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RAPPORTEN VISER
BLANT ANNET
• Lavt lønnsnivå
for arbeiderne
• Bruk av korttidskontrakter
• Høyt arbeidspress:
Må produsere 60-70
plagg i timen
• Dropper å gå på do for
å nå produksjonsmålene
• Arbeidere har ikke råd
til legebesøk og medisiner

sier at grunnet lave lønninger, føler de seg
tvunget til å jobbe overtid for å få endene
til å møtes.
FORSØRGER EN FAMILIE MED EN LØNN

Gjennomsnittsinntekten til husholdningene
til de 14 intervjuede arbeiderne i Kambodsja
er 389 USD per år (3347 kroner), mens gjen
nomsnittsantallet per husholdning er om lag
fem medlemmer. Det betyr at hvert familie
medlem har 74 USD (636 kroner) å leve for

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Rapport fra
Framtiden i våre
hender viser at
arbeidere dropper
å gå på do for
å få tid til å fylle
produksjons
kvoten.

per måned. I åtte av 14 tilfeller var tekstilar
beideren som stilte til intervju, den eneste
i husholdningen som hadde en tilnærmet
stabil inntekt.
LØNN SOM IKKE STREKKER TIL

Nesten alle arbeiderne i Kambodsja nevner
ulike kostnader de synes er særlig van
skelige å få dekket med nåværende lønn:
utgifter til legebesøk og medisiner, utdan
ning for barn og, tilbakebetaling av lån og
utgifter til sosiale forpliktelser som bryllup
og begravelser.
På fabrikken i India sier arbeiderne at de
mest tyngende utgiftene husleie, mat og bar
nas utdanning, men også kostnader relatert
til helse, vann, gass/elektrisitet og generell
husholdning blir nevnt.

LES MER og sjekk
hele rapporten på framtiden.no
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(med og uten Gud)

LIVET

FOTO: OREGON DEPARTMENT OF AGRICULTUR / FLICKR CC

DET
Velsignelser

TEKST: GUNN HILD LEM

En konfirmant kan få fem eller femti tusen, men
dersom hun ikke er i stand til å glede seg over solen
i ansiktet, blir hun ikke lykkelig av pengene heller.

E

tter at jeg sluttet å tro på Gud går jeg ikke ofte i
kirken, men i Norge er forsommeren høysesong
for konfirmasjoner og bryllup. Dermed har jeg blitt
minnet på en av de vakre, religiøse tradisjonene,
nemlig velsignelser. Velsignelser er en slags kombinasjon
av bønn og gode ønsker.
Den mest kjente er dessverre også litt kryptisk, nemlig
avslutningsvelsignelsen, der presten sier: Herren velsigne
deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! Den er
vakker nok, men gir kanskje ikke så mye mening uten en
tro på Gud.
Derimot finnes det en rekke mindre kjente, tradisjonelle
velsignelser som er rikere på natur og hverdagsliv. En irsk
velsignelse ber om at vegen alltid må møte deg, vinden
alltid være i ryggen din og solen alltid skinne på ansiktet
ditt. En skotsk velsignelse ber om at solen må skinne på
deg som et stort bål i peisen slik at venner og fremmede
kan varme seg, at regnet må vaske deg og etterlate en dam
som reflekterer den blå himmelen, og kanskje en stjerne,
og at jorden alltid må være myk under føttene dine.
En buddhistisk velsignelse har betydd mye for meg
de siste par årene. Måtte alle levende vesener våkne og være
lykkelig over å være til!
Den rommer kjernen av alle gode ønsker vi har for kon
firmanter og brudepar, men den utvider også sirkelen av
hvem vi ønsker vel til ikke bare å romme venner og frem
mede, men til alle levende vesener.
En konfirmant kan få fem eller femti tusen, men dersom
hun ikke er i stand til å glede seg over solen i ansiktet, blir
hun ikke lykkelig av pengene heller.

Problemet med oss mennesker er at vi sjelden legger
merke til vinden i ryggen, men konstant til motvinden.
En forskningsrapport, skrevet av Davidai og Gilovich, kom
ut i desember 2016 med det passende navnet: Motvinds-/
medvinds-assymetrien: En tilgjengelighetsbias i vurderingen av
barrierer og velsignelser (min oversettelse). Den konkluderer
med at vi alle tror vi møter uforholdsmessig mye motgang,
rett og slett fordi vi er mer bevisst på allslags motstand enn vi

En skotsk velsignelse ber om at solen
må skinne på deg som et stort bål i peisen
slik at venner og fremmede kan varme seg
er på medgang og fordeler. Det gjelder i fotballen, i politikken
og hvorvidt vi ble behandlet rettferdig av våre foreldre i forhold
til søsken.
Medvind nytes et øyeblikk før vi ignorerer den, mens
motvind er vi konstant oppmerksom på.Vi trenger dermed å
våkne for å legge merke til at vi allerede er velsignet. Med eller
uten Gud.
Solskinn og regn finnes om vi går ut døren. Skogbunnen er
myk om vi snører på oss turskoene og legger i vei. Spørsmålet
er om vi er oppmerksomme. Stort sett er vi det altså ikke, men
oppsiden er at livet oftest er bedre enn vi tror.
Gode ønsker vi faktisk sier høyt til hverandre kan hjelpe oss
til å legge merke til fine ting, men aller mest effektivt er takk
nemlighetstrening vi kan gjøre selv. Den kan bestå i en liten
notisbok for å skrive ned dagens oppturer, men kan også være
så enkel som et ekstra øyeblikk til å beundre bjørketrærnes
lysende grønnfarge i juni eller følelsen av litt frisk sjøsprøyt i
ansiktet. Måtte du våkne og være lykkelig over å være til!

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017
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TEKST: NINI HÆGGERNES
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GJØDSELVANN
AV BRENNESLE

:S

Da Forbrukerådet testet 18
ulike renseservietter i 2015 gikk
de ut å advarte mot stoffer
som brukes i disse. Rense- og
våtservietter kan nemlig inneholde hormonforstyrrende
stoffer, allergifremkallende
parfymestoffer eller det svært
omstridte og allergifremkallende konserveringsmiddelet
Methylisothiazolinone (MI).
Kjøp Svanemerkede rense
servietter som tar hensyn til
både helse og miljø. Eller bedre,
unngå engangskluter helt ved å
bruke en fuktig vaskeklut med
litt økologisk kaldpresset kokosolje. Oljen renser, fukter, gir
næring og kan brukes på både
hud, øyne og babystumper.

OT
O

UNNGÅ
RENSESERVIETTER

Ulovlig jakt og handel med planter og ville dyrearter er en internasjonal milliardindustri som
truer naturmangfoldet og bidrar til finansiering av annen organisert kriminalitet. Handel med
truede arter og produkter som er laget av disse er forbudt gjennom den internasjonale CITESkonvensjonen. Unngå handel av plante- og dyreprodukter når du er på ferie. Kjøp av produkter
som utstoppede dyr, elfenben, slangeskinn eller andre dyre- og planteprodukter, kan alle være
ulovlige og bidra til utryddelse av arter som vi aldri får tilbake.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Fyll en bøtte halvveis
med brennesleplanter
og fyll den opp med
vann. La bøtten stå i
solen å gjære i 14 dager.
Det næringsrike gjødselvannet må tynnes ut
med 10 deler vann før
bruk. Brenneslevann
som bare har trekt i
noen dager er effektivt
sprøytemiddel mot skadedyr som meldugg og
bladlus.

Tips!

Bland 5-25 dråper
eteriske oljer som
citronella, eucalyptus, lavendel eller
sitrongress med 3-4
ss økologisk olivenolje. Myggen liker
ikke lukten av oljene.
Bland det i en liten
beholder, rist før
bruk og smør tynt på
bar hud.

MIKROPLAST I TEKSTILER
Syntetiske tekstilfibre som polyester og akryl
lages av oljebasert plast som ikke brytes ned
i naturen. Plastfibrene som frigis ved bruk og
vask av slike plagg vil derfor kunne hope seg
opp i naturen og marine miljøer via avløp, der
fisk og andre dyr forveksler mikroplasten med
mat. Så mye som 1900 plastpartikler kan løsne
når tøyet vaskes og ikke alt fanges opp av filtre
og renseanlegg. Det utgjør 700 tonn mikroplast
årlig i Norge fra vaskemaskiner, viser tall fra
Miljødirektoratet. Bruk naturfibre og unngå å
vaske syntetiske tekstiler mer enn nødvendig.
Husk å holde filteret i vaskemaskinen rent.

GRØNT PÅ GRILLEN

OBS: 
Eteriske oljer, kan
som parfyme, gi allergiske reaksjoner.

Nytt liv til
slitte sokker
Ikke kast strømper
når de er blitt for
slitte til å brukes.
Bruk dem som vaskehansker. Vri dem
opp i eddikvann når
du skal rengjøre persienner, bilinteriør,
sykkel og andre vanskelige flater.
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RENGJØRING AV OVN
Renseprodukter for ovn kan være
helseskadelig og avgi skadelige
gasser når det lages mat i ovnen.
Sett heller en varmesikker skål
med like deler vann og eddik i ovnen eller mikroovnen. Skru på middels varme og la det stå til det har
fått dampet godt. Kjøl av ovnen
litt så du ikke brenner deg og tørk
av mens ovnen er fuktig. Skrubb
vanskelige flekker med natron og
eddikvannet.
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Resirkulering er viktig da vi blant annet
reduserer behovet
for å hente ut nye
råvarer fra naturen.
Men hvor kan du
levere hva? Og hva
blir egentlig alt det
du leverer til gjenvinning til? Det kan du
lese mer om på
www.sortere.no

Vårt animalske forbruk står for nesten 20
prosent av de globale klimagassutslipp. Å
spise mindre kjøtt er mer klima- og dyrevennlig, og helsedirektoratet anbefaler generelt
å spise mindre kjøtt. Der finnes mange gode
alternativer til kjøtt på grillen. Maiskolber,
tofu, sopp, grønnsaker, poteter, linseburgere og annet godt. Lag foliepakker med
grønnsaksblandinger, plantesmør og krydder eller grill på spyd. Hos Norsk Vegetar
forening finner du oppskrifter.
> www.veg-veg.no
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Gjenvinning
der du bor

FOTO: JONATHAN KHOO / FLICKR CC

Hjemmelaget
myggolje

DIN GRØNNE HVERDAG
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ETISKE SMYKKER
TEKST: HEIDI LUNDEBERG,
RESE ARCHER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

Cyanid &
kjærleik
EDLE SMYKKE HAR
VORE BRUKA SOM TEIKN
PÅ KJÆRLEIK I UMINNELEGE TIDER. MEN ER
GULLR INGANE LAGA
MED DEN SAME K
 JÆRLEIK
OG VERDIGH EIT SOM
DEI S YMBOLISERER
FOR DEG?
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C

yanid og kvikksylv
Ei rekkje spelefilmar og teikneseriar
har skildra det store Klondykegullrushet i USA. Mange av oss ser
derfor for oss ein gjeng eventyrlystne menn
som vaskar gull i ein bekk når me tenkjer på
bakgrunnen til smykkene våre. I dag ser imid
lertid gullutvinninga ganske annleis ut. Med
maskiner knusast heile fjell, og store, grå,
livlause hol blir skapt. Slike dagbrot finnast
i dag i ei rekkje land på alle kontinent. For å
skilje gullet frå steinmassane vert det tilsett
eit svært giftig kjemikalie, cyanid.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Større lekkasjar av cyanidhaldig gruveavfall
har ført til dødsfall, utrydding av fiskeliv og
forureining av viktige vassdrag rundt omkring
i verda. Då avfallet flaut over anlegget i Ahafo
gruva i Ghana i 2009 til dømes, døde fiskelivet i
det lokale vassdraget ut. Blant gruvearbeidarar
er det rapportert om allergi og hudskader. Slik
som ved Goldcorp sitt dagbrot i Honduras.
Maskinparken som krevjast i slike dagbrot
er kostbar, og i ei rekkje utviklingsland utnyttar
derfor gruveselskap og internasjonale opp
kjøparar seg av billig arbeidskraft for manuell
utvinning. I den manuelle utvinninga vert ofte

FOTO: OLLIVIER GIRARD FOR CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH (CIFOR). / FLICKR CC

Mesteparten
av det «nye» gullet
i norske smykke
er ikkje sporbart.
Me veit ikkje kvar
det kjem frå

Fokus
Wend-Kouni (26)
er småbonde frå
landsbyen Rouko i
Sierra Leone.
Så fort ho er ferdig
med dagens arbeid
i åkeren startar ho
med jobb nummer
to, småskalautvinning av gull.
Draumen om å koma
ut av fattigdom er
ei viktig drivkraft
i jakta på det edle
metallet.

kvikksylv bruka for å skilje ut gullet. Arbeidarar
blir sjuke og nokon dør som følgje av inhale
ring av kvikksylvet. Det er rapportert om grov
utnytting av både lokalbefolkning og arbeids
migrantar, som til dømes barnearbeid i Mali og
slavearbeid i Peru.
Er det dette gullet som ligg innpakka til din
kjære? Framtiden i våre hender har sett nærare
på kor gullet i dei norske gullsmykkene kjem
frå. Ved hjelp av importstatistikk og eit spørje
skjema sendt ut til gullsmedar og importørar
av edelmetall har me søkt å kartlegge opp
havet til dei populære smykkene.

RESIRKULERT GULL

Mesteparten av gullet norske gullsmedar
brukar er resirkulert gull. Gamle gullsmykke
vert kjøpt opp i Noreg og diverse avfall og
skrap av gull vert importert. Dette gullet vert
omsmelta hos norske gullraffineri og solgt vi
dare til gullsmedar, tannteknikarar, industri og
private investorar i Noreg så vel som i utlandet.
Gull er ein knapp ressurs. Om me samlar alt
gullet som er utvunne og alt gullet som fort
satt ligg i bakken til ein stor klump, vert han
faktisk ikkje større enn ei middel stor norsk
kyrkje. Om gullutvinninga rundt om i verda

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017
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Bransjen
har fortsatt ein
lang veg å gå
når det kjem
til sporbarheit,
openheit og etikk
i praksis

fortset i same tempo som i dag så vil me ha
utvunne alt kjend gull innan 2032. Det er knytt
store miljø- og helseproblem til utvinning av
gull. Det er bra at norske gullsmedar i stor grad
brukar resirkulert gull.
TYSKLAND: GULLANDET UTAN GULL

Men kva med det «nye» gullet gullsmedane i
Noreg brukar til å lage våre smykke, kor kjem
det frå?
I 2015 importerte me 610 kg ubearbeidd og
halvfabrikata gull til Noreg. Me importerte frå
21 ulike land i Europa, Asia og Amerika, men
heile 57 prosent kom frå Tyskland. Det er ikkje
gullgruver i Tyskland, men heilt sidan kolonitida
har Pforzheim, også kjend som gullbyen i Tysk
land vore eit globalt gullkluster. Tyske bedrifter
kjøper gull frå heile verda. Importstatistikken
seier oss dessverre lite om kor gullet eigent

leg kjem frå. Me kjenner til kva land Tyskland
importerer gull frå. Til dømes er Tyskland den
største handelspartnaren for sørafrikanske
gulleksportørar, men handelsstatistikken seier
oss ikkje meir om kor det gullet som endar opp
rundt norske handledd og fingrar kjem frå.
Me tok derfor kontakt med norske impor
tørar og dei største gullsmedkjedene. Men
bransjen sjølv kjenner ikkje til opprinninga. Dei
norske importørane viser til at dei handlar gull
frå anerkjende europeiske leverandørar med
godt renommé, og at desse leverandørane for
held seg til etiske retningslinjer.
VERSTING MED ETIKKSTEMPEL

Bransjen stiller sin lit til at dei europeiske leve
randørane opererer innan etiske rammer, men
er bransjen sine eigne sertifiseringsordningar
gode nok? Den «strengaste» sertifiserings

FOTO: INTIOCON / AFP

UKJENT
OPPRINNING:
Deinorske importørane
viser til at dei handlar
gull frå anerkjende euro
peiske leverandørar
medgodt renommé, og
at desse l everandørane
forheld seg til etiske
retningslinjer.
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FOTO: OLLIVIER GIRARD (CIFOR) /FLICKR CC

Fokus

Denne guten er 12
år gamal og ein av
mange tusen born
som arbeider i den
globale gullgruveindustrien. Kjem
ringen på fingeren
din eller smykket du
ber om halsen frå
gruver drivne med
bornearbeid?

ordninga innan gullhandel er Rådet for an
svarlege smykke, RJC. PÅ nettsida kan me
sjå kva produsentar, leverandørar og smedar
som er sertifiserte under ordninga. Aktørar
som er sett på som verstingar i sektoren av
andre institusjonar er godkjente og sertifi
serte av RJC. Slik som Rio Tinto, eit av verdas
største gruveselskap.
I 2008 trakk Oljefondet seg ut av Rio
Tinto. Når eit selskap som Oljefondet ka
rakteriserar som grovt uetisk vert godkjend
under bransjen sitt strengaste sertifiserings
organ, så er det grunn til å stille spørsmål ved
om norske importørar bør outsource det
etiske ansvaret ved innkjøp av gull.
Det kan sjå ut til at det einaste me som
forbrukarar av gullsmykke kan vere sikre på,
er at me ikkje kjøper gåver som har bidratt til
konflikta i Kongo. Grunna gullutvinninga sin
direkte samanheng med den væpna konflikta
i Kongo, arbeider gullbransjen på interna
sjonalt nivå med å unngå handel med såkalla
konfliktgull. Men kva med dei gruveselskapa
som ikkje bryr seg om arbeidarane si helse?
Kva med dei gruvene i verda der det vert rap
portert om slavearbeid og barnearbeid? Kva
med dei gruvene som er drivne så uansvar
lege at damanlegg sprekk og lokalbefolkning
og miljø vert hardt ramma. Kan me vere sikre
på at dette gullet ikkje endar opp hos norske
gullsmedar?

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017
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Fokus

Om gulluvinninga
fortset i same
tempo som i dag så
vil me ha utvunne
alt kjend gull innan
2032. Det er knytt
store miljø- og
helseproblem til
utvinning av gull
rundt om i verda.

Utan sporbarheit og gjennomsiktige le
verandørkjeder kan me dessverre ikkje vere
sikre. Blant dei landa me importerer «nytt»
gull frå er også land med gullgruver. Slik
som Kina, Thailand og Canada. Det er rap
portert om dårlege forhold i gruvene i Thai
land. Kjem gullstøvet som vert importert til
Noreg frå desse gruvene?
Sjølv om mesteparten av gullet i smykke
laga av norske gullsmedar er resirkulert, så
er ein stor del av gullsmykkene i butikkhyl
lene laga andre stader i verda. Mesteparten
kom også her frå Tyskland, etterfylgt av
Danmark, Sverige, Belgia, Kina, India,
Thailand og Vietnam. Me spurde gullsmed
kjedene kor gullsmykkene deira vert pro
dusert. Ein av dei største kjedene opplyser
om at gullsmykkekolleksjonane vert laga
i Tyskland, Spania, Tyrkia, Kina, India og
Thailand, i tillegg til hos norske smedar. Så
kan me stille oss spørsmål om kor dette
gullet kjem frå, kor stor del som er resirku
lert og så bort etter. Me veit ikkje sikkert,
men blant lista av land me importerer
smykke og smykkedelar frå er i alle fall Sør-
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For å skilje gullet frå stein
massane vert det tilsett eit svært
giftig k jemikalie, cyanid
FOTO: INTIOCON / AFP

Gruvearbeidarar ber sekkar med gullhaldige
steinar. Bilete er frå ei gruve omtrent 10 km frå
landsbyen Rosita i det nordaustlege Nicaragua.
Biletet er tatt 6. mars 2017.

Afrika, Kina og Thailand. Land med store
gullgruver og rapporterte problem.
Handelsstatistikken seier oss lite om
opphavsland og dei norske importørane
har utflagga ansvaret. Me veit derfor lite om
kor gullet i norske smykke kjem frå, korleis
arbeidarane har hatt det og kva miljøskader
utvinninga av gullet eventuelt har medført.
Gullbransjen har kome godt i gang med

resirkulering av ein knapp ressurs, og også i
å utvikle etiske retningslinjer. Men bransjen
har fortsatt ein lang veg å gå når det kjem til
sporbarheit, openheit og etikk i praksis.
Inntil vidare ser det ut til at det tryggaste
er å kjøpe Fair Trade merka gull.

FOTO: OLLIVIER GIRARD (CIFOR) /FLICKR CC
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UT I VERDEN

USA

Næringslivet må
begynneå snakke om
redusert forbruk
Den amerikanske tenketanken 
The World Resource Institute kaller overforbruk for
«elefanten i rommet» og mener
tiden er høymoden for at private
bedrifter begynner å snakke om
dette og diskutere alternativer
til sine egne forretningsmodeller basert på økonomisk vekst.
I løpet av de siste årene har
næringslivet kommet et godt
stykke på vei i å sine diskusjoner
om bærekraft og klimaendringer. Det som for noen år siden
var et ikke-tema er i dag en naturlig del av fokuset til de aller
fleste bedrifter og kommersielle aktører.
På samme måte som fornybar energi, avskoging og vannforurensing har blitt normale
temaer, bør også spørsmålet
om overforbruk og økonomisk
vekst komme på dagsorden,
hevder tenketanken i en ny stor
rapport kalt «the elephant in
the boardroom: why unchecked
consumption is not an option in
tomorrow’s markets.»

TYSKLAND

Tysk fornybar-rekord

I april sloTyskland sin gamle rekord i produksjon av fornybar energi. Søndag 30. april
kom mer enn 85 prosent av elproduksjonen
fra fornybare kilder. Det sterke innslaget
av fornybart i energimiksen ble levert av en
blanding av sol, vind, biomasse og vannkraft.
Rekorden skyldes blant annet optimale værforhold med mye sol og vind som var gunstig
for kraftproduksjonen.
Ifølge Trehugger.com var de fleste av
landets kullkraftverk ikke i drift denne
søndagen. Også kjernekraftverkene som er
planlagt utfaset i 2022 hadde også kraftig
redusert drift i det samme tidsrommet.

NEDERLAND

Nederlands nye grønne stjerne
FOTO: MEDIETEAM GRUNELICHS / FLICKR

Sjekk:
> www.wri.org/sites/default/
files/The_Elephant_In_The_
Boardroom.pdf

FOTO: J. MICHEL/ FLICKR
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Tyskland ligger milelangt foran de andre
EU-landene i satsing på fornybar energi.
Den store bølgen vil komme rundt 2030 da
mange av dagens investeringer vil nå full
effekt.
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Jesse Klaver har fått stor oppmerk

somhet for hvordan han leder det
nederlandske miljøpartiet. Partiet gikk
fra 4 til 16 representanter i parlamentet
under valget for rundt et halvt år siden.
Medvinden partiet seiler i skyldes
ifølge journalister og kommentatorer
i stor grad den karismatiske, unge og
dyktige partilederen, av mange sammenlignet med Canadas statsminister
Justin Trudeau. Jesse Klaver overtok
ledelsen av Grønne Venstre i mai
2015 og har siden gjort partiet til en
suksesshistorie.
Han er den yngste partilederen
noensinne i Nederland og har ifølge
The Guardian marokkansk far og mor
med etnisk røtter i Indonesia. Det gjør
han til en rollemodell for hundretusener av unge nederlenderne med innvandrerbakgrunn og har gitt ham en
personlig historie som gir tyngde i debatten om integrering og flerkulturell
utvikling i Nederland.

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

GLOBALT

Naturen gjør deg lykkeligere
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Over hundre studier viser at
kontakt med natur – til og
med å se naturprogram på tv
og video, stimulerer hjernen,
kroppen og følelsene på en
signifikant måte, ifølge en
artikkel i det amerikanske miljømagasinet Yes! Magazine.
Spesielt det å se og betrakte naturen synes å belønne hjernen og det mentale
systemet vårt. Møte med
natur produserer en flom av

positive følelser og virker
direkte beroligende på nervesystemet. Det igjen hjelper
til å skape større åpenhet,
kreativitet, generøsitet og
kapasitet til sosialt samvær,
ifølge studiene.
Det er tid til å forstå at
naturen ikke bare er en fysisk
ressurs for oss, men også en
kilde til større lykke og mental
balanse, skriver det amerikanske magasinet.
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Mikhail Gorbachev: 'It All Looks
as if the World Is Preparing for War
januar 2017, Time Magazine, Time.com

KINA

Duft av miljøkatastrofe

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

FOTO: BERYL CHAN / FLICKR CC

En kinesisk småbarnsmor og miljøaktivist har lansert
«smogparfyme» som et virkemiddel for å øke opp
merksomheten knyttet til ekstrem og helsefarlig luftforurensning i landet.
Det var etter at sønnen hennes ble syk og fikk
helseplager som følge av den ekstremt dårlige luften
i Shanghai hun bestemte seg for å utvikle smog
parfymen. Dette er mitt bidrag til å gjøre planeten
til et bedre sted for barna våre å vokse opp sier
miljøaktivisten.
«Det lukter som råtne egg», mente noen av paneldeltakerne som deltok i test av den helt spesielle «parfymen», andre mente den minnet om stikkende «brent
sprit» eller «råtten mat»
Zhang Lingling som kvinnen fra Shanghai heter har
valgt å si opp sin faste jobb å vie seg helt til kampen
mot luftforurensning og miljøproblemer i hjemlandet.
Hun har blant annet startet organisasjonen BlueSky4Children.
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Her er
noen av våre

TIPS

SPIS BERLIN

Dette er verdens VEGETAR
TEKST:ARNE STORRØNNINGEN

D

en tyske hovedstaden reg
nes av mange som «verdens
vegetarhovedstad». Det er ikke
uten grunn. Nylig plasserte det
New-York-baserte livsstil og matmagasinet
Saveur(smak), Berlin øverst på listen over
klodens mest vegetarvennlige byer.
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Det kjente vegetarnettstedet Happy Cow
lister opp over 320 spisesteder i Berlin med
hovedsakelig kjøttfritt på menyen, mot 38 for
Oslo.
Du vil avgjort ikke gå sulten som vege
tarianer eller veganer i Berlin. Er du moderat
kjøttspiser, såkalt fleksitariner, og bare ønsker
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Berlin
kan by på mer
enn svineknoke
og karripølse.
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VEGANSK OG KLIN KOKOS

FOTO: ALL OVER PRESS

HOVEDSTAD
å utforske den spennende verdenen av
vegetarisk eller vegansk mat er du også på
rett plass.
Vegetarmat setter generelt sitt preg på
menyene i Berlins restaurantverdenen.
Du finner knapt et spisested med respekt
for seg selv uten et vegetarisk tilbud.

Selv den norske presseveteranen Jan
Otte Johansens favorittspisested «Skil
padda», Der Schildtkröte, fra 1936, kjent
for sine rause porsjoner med svineknoke
og karripølse kan tilby et vegetarisk alter
nativ eller to. Her gir vi deg noen av våre
tips og erfaringer.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Soy er en vietnamesisk vegansk restaurant rett ved Rosa-Luxenburger platz
t-banestasjon. Stedet scorer høyt på
mange nettsteder, jeg gir min tilslutning. Hit kommer jeg gjerne tilbake. Jeg
ankom rundt 12.00 om formiddagen,
og var da nesten alene i de store, men
litt mørke lokalene. Etter en halv time
ankom lunsjgjestene i tur og orden og i
løpet av kort tid var det knapt en plass
ledig. Et populært lunsjsted , så her er det
lurt å bestille bord. Litt støyete. Store
retter til en r imelig penge. Du får dagens
lunsj til rundt 65 kroner. Jeg bestilte en
kokosmelkbasert suppe som var meget
velsmakende, er du klin kokos og kokoselsker og kommer hit, prøv denne suppen.
Stor porsjon, holder fint som en lunsjrett.
Tror du vegansk mat behøver være flat
og kjedelig i smaken? På Soy møter du
en spennende og flott smaksverden
som gjør at selv kjøttspisere med liten
erfaring fra vegetarisk/vegansk mat
nikker anerkjennende. *Maten som tilbys
er ifølge restauranten selv, så godt som
hundre prosent vegansk, med unntak av
honning og kumelk til te og kaffe.
Adresse: Rosa-Luxemburg-Str. 30, 10178 Berlin
Nærmeste t-bane: Rosa-Luxemburg platz
Hjemmeside: http://soy-berlin.com

19

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Her er
noen av våre

SPIS BERLIN

TIPS

HUMMUS FRA JERUSALEM
Bare noen få minutters gange fra Momo ligger
Shiloh i pulserende og trendy Tor Straze, en israelsk-inspirert restaurant med kosher-kjøkken og
full kosher-meny.
Spisestedet tilbyr bare vegetarisk mat og
mange veganretter. Stedet tilbyr også sine egne
hjemmelagede kaker.
Lokalene er rene og den hygieniske standarden på topp og som forventet for en kosherrestaurant. Litt introvert og fraværende
betjening, men hyggelig når jeg tok kontakt.
Shiloh betyr «fredens sted» og er navnet på en

gammeltestamentlig by med stor plass i jødisk
historie og selvforståelse. Det visste ikke den
unge servitøren, til gjengjeld kunne hun en hel del
om vegetarisk mat og rettene på menyen.
Restauranten har mange stamgjester, noe
som ofte er et tegn på god mat og god service.
Det gjelder også her. Jeg bestilte Jerusalem hummus med varmt nybakt pitabrød, restaurantens
signaturrett. Av de mange måltidene jeg har hatt
med hummus som ingrediens er denne en av de
beste. Er du i Berlin og liker Midtøsten-inspirert
mat er Shiloh et bra sted å besøke.

Adresse: Torstr. 159, 10115 Berlin
Nærmeste t-bane: Rosenthaler platz
Hjemmeside: http://www.shilohcafebistro.com

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

VEGANSK I DET HISTORISKE BERLIN
Samandhi byr på sør-asiatisk/vietnamesisk kjøkken og en rikholdig vegetarisk
og hovedsakelig vegansk meny. Store og lyse lokaler i Wilhelmstraze 77 rett ved
Brandenburger torg, passer godt for et besøk etter en rundtur i sentrum. Du er
midt i smørøyet med det historiske Berlin på alle kanter. Lang åpningstid fra 12 og
formiddagen til 11 om kvelden. Mange gode alternativer både for en kjapp og enkel
lunsj og en full middag. Bra og solid husmannskvalitet, ujålete, men gjennomført og
god kvalitet på maten. Store porsjoner til en overkommelig pris. Rundt 100 kroner
og oppover for hovedrettene. Hyggelig og serviceinnstilt betjening og absolutt et
sted å anbefale, særlig på grunn av den supersentrale beliggenheten og den lange
åpningstiden.
Adresse: Wilhelmstraze 77, 10117 Berlin.
Nærmeste tbane: Mohrenstraze.
Hjemmeside: http://www.samadhi-vegetarian.de

PÅ DEN VEGETARISKE VERDENSTOPPEN
Forventningene er naturligvis store når du tar plass
i en restaurant som den amerikanske tv-kanalen
CNN har kåret til verdens 11. beste vegetariske
spisested. Matjournalister, restaurantanmeldere
og matbloggere har gitt mye ros til dette spisestedet. Er du i Berlin og ønsker å prøve ut et high-end
vegetarisk spisested så er det hit folk kommer.
Vegetarrestauranter i gastronomisk toppklasse
er dessverre fortsatt sjeldent.
Maten på Kopps er av høy kvalitet, gode råvarer
og lekkert komponert. Men når det er sagt, Kopps
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innfrir ikke fullt ut. Naturligvis er maten av bra
kvalitet og gode råvarer. Men den helt spesielle
smaksopplevelsen uteblir. Kanskje var forventningsnivået mitt litt i høyeste laget .
Når det er sagt; matjournalister, restaurantanmeldere og matbloggere har mye godt å si om stedet. Er du ute etter en romantisk kveld eller kanskje bare en hyggelig opplevelser med venner eller
kolleger på et høyt profilert vegetarisk spisested
så er det vanskelig å finne noe mer egnet enn dette
i Berlin. En litt nølende tommel opp fra min side.
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Adresse: Linienstraße 94, 10115 Berlin-Mitte
Nærmeste t-bane: Rosenthaler platz
Hjemmeside: http://www.kopps-berlin.de/
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MOMO – SMAK AV HIMALAYA

EUROPAS FØRSTE FASTFOOD VEGETAR
Yellow Sunshine er blant de første spisestedene i Europa som satset på vegetarisk
og vegansk hurtigmat, altså en virkelig
klassiker. Det populære spisestedet kan
by på en svært rikholdig hamburgermeny,
og mange mener de har spist sine mest
velsmakende veggisburgere her. Rundt
10 forskjellige veggisburgeralternativer å
velge imellom. Her kan du også få vegansk
variant av den berømte berliner-currywurst. Lang åpningstid fra 12 og formid-
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Det kjente vegetar
nettstedet Happy Cow lister
opp over 320 spisesteder
i Berlin med hovedsakelig
kjøttfritt på menyen, mot
38 forOslo.
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dagen til midnatt alle ukedager og fra 12
til ett om natten lørdag og søndag. Rask
servering i godt fastfoodtempo, lokalene
er litt mørke og ikke veldig store, greit
med uteplasser på fortauet utenfor. Er du
elsker av veggisburgere og vil ha et måltid
til 50 til 60 kroner er dette et bra sted å
sjekke ut.
Adresse: Wiener Straße 19, 10999 Berlin
Hjemmeside: http://www.yellow-sunshine.de/
Nærmeste t-bane: Gørlitzer bahnhof
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En liten kjellerrestaurant i en sidegate i området
bak det kjente tv-tårnet på Alexanderplatz.
Momo ble stiftet av tyske verdenstravere med
et dypt kjærlighetsforhold til det nepalske kjøkken. Det lille spisestedet har spesialisert seg på
Momo, en type dumplings med antatt opprinnelse i Tibet. (Kan sammenlignes med kinesiske
jiaozi, japanske gyoza eller koreanske mandu
). Momos er i dag kanskje den mest utbredte
og populære hurtigmaten i Nepal. Restaurant
Momo i Berlin tilbyr en rekke smaksvarianter,
alle vegetariske med mange veganske varianter.
Ifølge eierne er maten uten tilsetningsstoffer
og laget fra bunnen av på stedet. Momo er tildelt Certifikate of Exellences av Trip Avisor for
2016. Svært hyggelig og imøtekommende betjening. Høy grad av service. Porsjoner med 8 – 14
eller 18 stykker, 4 typer fyll og 3 typer dip. Prisklasse moderat. Kommer dere to blir dere godt
forsynt for 130-150 kroner. Jeg betalte 7,70 Euro
for 8 dumplings, en helt ok lunsj på en travel
formiddag. Nylaget, saftig og velsmakende, høy
kvalitet og åpenbart gode råvarer, men savnet
litt den asiatiske kloa i smaken.
Adresse:Fehrbelliner Str. 5, 10119 Berlin, Tyskland
Nærmeste t-bane: Rosenthaler Platz
Hjemmeside: https://momos-berlin.de/

LES MER

https://www.happycow.net/
https://www.tripadvisor.com/
Restaurants-g187323-zfz10665-Berlin.html
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Ny
leder
Det er med stor
ydmykhet jeg skal gå
i fotsporenetil Erik
Dammann, Steinar
Lem og Arild Hermstad, og jeg gleder meg
utrolig til åjobbe med
en dyktig og profesjonell stab ogflere hundre frivillige aktivister
rundt omkringi Norge,
sier ny Fivh-sjef Anja
Bakken Riise

FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN
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HUN VIL SKAPE

EN NY
GRØNN
BØLGE
Vi skal ikke
tilbake til hest
og kjerre. Det
er ganske digg å
kjøre Tesla

ANJA BAKKEN RIISE
VIL BRYTE GJENNOM
GLASSTAKET OG SKAPE
EN NY MILJØBØLGE I
NORGE. TIDLIG I AUGUST
BEGYNNER 30-ÅRINGEN
FRA TROMSØ SOM NY
L EDER I FRAMTIDEN
I VÅRE HENDER.

A

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

nja Bakken Riise kommer rett
fra jobb i Oslo rådhus til in
tervjuavtalen vår på en fransk
bistro på Aker Brygge, bare noen
hundre meter unna arbeidsplassen sin. Det
siste halvannet året har hun jobbet som by
rådssekretær for Oslos profilerte miljøbyråd
Lan Marie Nguyen Berg og hatt en sentral
rolle i utviklingen av en grønn hovedstad.
Hun kom fra jobben som politisk rådgiver i
Framtiden i våre hender hvor hun blant annet
var en viktig bidragsyter for å få oljefondet til å
selge seg ut av kullindustrien.
Sykler du gatelangs i Oslo kan du ikke
unngå å legge merke til at byen gradvis har
forandret seg. Plutselig er det blomsterbed
eller gang- og sykkelstier der hvor det har vært
parkeringsplasser og du oppdager stadig nye
områder som er forbehold fotgjengere og
syklister. Byen har blitt triveligere.
-Oslo er bare i startfasen av en stor grønn
forvandling, tror den påtroppende Fivhsjefen. De siste tallene for CO2-utslipp i
hovedstaden må være en kraftig belønning
for alle som jobber lokalt i Oslo for et levelig
klima. For første gang siden Oslo kommune
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begynte å registrere C02-utslippet sitt, peker
pilen nedover.
Byene spiller en helt sentral rolle i det
grønne skiftet sammen med store konsern,
industrivirksomheter og bransjesammen
slutninger mener Bakken Riise. –Byenes rolle
er samlet trolig større enn rollen til nasjonal
statene nå, det er her det stå i stampe. Det
aller viktigste er allikevel å skape en folkelig
klima- og miljømobilisering. Uten at folk er
med på laget, er det nesten ikke mulig å gjen
nomføre en omfattende grønn omstilling, sier
Anja Bakken Riise mens vi har tatt plass ved et
bord ute og sommeren er på sitt første besøk
i hovedstaden.
Etter sommerferien inntar du
sjefsstolen i landet største miljø
organisasjon. Hva var din hoved
motivasjon for å søke på jobben som
leder i Framtiden i våre hender?
FIVH

Et sterkt ønske om å delta i den viktigste
omstillingen som Norge og og verden
skal gjennom i dette århundret. Framti
den i våre hender er en organisasjon som kan
være avgjørende i det grønne skiftet her
hjemme. Det er med stor ydmykhet jeg skal
gå i fotsporene til Erik Dammann, Steinar
Lem og Arild Hermstad, og jeg gleder meg
utrolig til å jobbe med en dyktig og profesjo
nell stab og flere hundre frivillige aktivister
rundt omkring i Norge.
ABR

FIVH

Hva blir ditt fokus i jobben
som Fivh-leder?

Tiden er inne for å øke det folkelige tryk
ket. Vi trenger mer enn noensinne en
sterk og optimistisk miljøbevegelse i Norge.
Den vil jeg være med på å skape. Framtiden i
våre hender behøves mer noen gang. Vi tren
ger et nytt friskt pust inn i miljøkampen. Vi
ABR
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Uten at folk er med på laget, er
det nesten ikke mulig å gjennomføre
en omfattende grønn omstilling
trenger å bli mye større og mer slagkraftig enn
det vi er nå. Innen utgangen av 2018 skal
Framtiden i våre hender ha 30.000 medlem
mer. Deretter skal vi sikte mot 40.000. Det er
realistiske mål, men vi trenger å bryte igjen
nom glasstaket og nå ut til nye grupper på en
måte folk forstår og kjenner seg igjen i.
FIVH

Du sikter høyt?

ningsforening (begge tilsvarer Naturvern
forbundet i Norge) har henholdsvis 226.000
medlemmer hos svenskene og mer enn
130.000 hos danskene. Det betyr at den stør
ste svenske miljøorganisasjonen alene har
mer enn dobbelt så mange betalende med
lemmer som alle de norske miljøorganisa
sjonene har til sammen.
FIVH

verdens klima trenger at vi sikter høyt.
ABR
Fivh er på god vei, men vi må bli enda
dyktigere til å være en organisasjon som tar
folks hverdag på alvor. Hverdagen skal gå opp,
og fremfor å gi folk dårlig samvittighet for dår
lige miljøvalg, må vi hjelpe til slik at det blir lett
å velge rett. Både på strukturnivå, og gjennom
forbrukertips. Vi må ha nærhet til vanlige
folks hverdagsliv, snakke et språk som vanlige
folk forstår og ta opp saker som folk føler an
går dem direkte. Jeg tror det er nøkkelen til
økt gjennomslag.
Norsk miljøbevegelse er liten i
oppslutning både i forhold til den
svenske og danske miljøbevegelsen, hva
gjør at den norske miljøkampen ikke
har fått samme oppslutning som hos de
to nordiske naboene våre?
FIVH

Det er ingen grunn til at Norge skal være
en lilleputt i den nordiske miljø- og
klimakampen. Men når vi ser på tallene er det
åpenbart at vi har et stykke igjen. Sveriges na
turskyddsforening og Danmarks naturfred
ABR

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Hva kan det komme av?

Jeg mener det henger sammen med
flere forhold. En for stor del av den nor
ske klima- og miljøkampen har blitt for aka
demisk og for fjern fra folks hverdag. Det har
handlet for mye om CO2-kutt, avanserte be
regningsmodeller, teoretisk systemkritikk,
og en for abstrakt tilnærming til de store
klima- og miljøutfordringene. Klimafors
kningen er avgjørende viktig for oss og avan
serte utslippsmodeller også. Men for å få
med oss et folkeflertall i en nødvendig opp
slutning om en stor grønn omstilling, må vi
få klimakampen ned på bakken og ut i hver
dags-Norge.
Både i Danmark og Sverige kan folk «se» det
grønne skiftet på en mye mer konkret måte.
De kan se vindmøller i nærområdene sine,
de kan se økologisk mat i butikkene i et ut
valg vi i Norge fortsatt bare kan drømme om,
effektiv infrastruktur for sykkelbruk, lyntog
på populære strekninger og høy frekvens på
offentlig transport. På samme måte må vi
folkeliggjøre miljøkampen i mye større grad
her hjemme.
ABR

Elbiler er vel et eksempel på et om
råde hvor vi har lykkes bra i å få et
miljøtiltak til å virke i folks hverdag?
FIVH

Ja, den norske elbilpolitikken er et godt
eksempel på et miljøtiltak som har vir
ket. Vi trenger mange flere slike håndgripe
lige grønne løsninger som folk kan se til
daglig rundt seg. Hvis folk først engasjerer
seg på noen enkeltområder som er viktige
for dem, er ikke veien så lang til et større
miljøengasjement. Det gjelder å tenne gnis
ten og få folk til å ta de første viktige skrit
tene.
ABR

fremfor å gi folk
dårlig samvittighet
for dårlige miljøvalg, må vi hjelpe til
slik at det blir lett
å velge rett mener
Anja Bakken Riise.

Mange ser muligens for seg et litt
trist samfunn hvor vi må gi slipp
på mange av de gode vi har blitt vant
til.
FIVH

Det handler om en ny vei framover,
ikke en vei tilbake til noe som har vært.
Vi skal ikke tilbake til hest og kjerre. Det er
ganske digg å kjøre Tesla! På den ene siden
vil teknologien gi oss slike nyvinninger, på
den andre siden vil det nye bærekraftsam
funnet som vi ønsker skal utvikle seg i løpet
av de neste tiårene, kunne bli et bedre sam
funn enn det vi har hatt, fordi vi kan legge
større vekt på virkelige verdier som felles
skap, bedre tid, familie og venner. Vi kan ut
vikle et samfunn som bygger på andre ver
dier enn det vi kjenner fra det individ- og
konkurranseorienterte forbrukssamfunnet
vi har nå.
ABR

FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

Framtiden
i våre hender
har nok vært litt
for flinke til å
virke moralise
rende i miljø- og
etikkspørsmål
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Men klarer vi å legge fra oss for
bruksgodene, for eksempel reise
vanene våre og den enorme mobilite
FIVH
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En for stor del av den
norske klima- og miljøkampen
har blitt for akademisk og for
fjern fra folks hverdag
ten som har utviklet seg bare på noen
tiår? Et eksempel: bør jeg ta tog og buss
på jobbreisen min fra Oslo til Tromsø
eller Alta?

Det er for mye forlangt. Reisetiden fra
Oslo til Narvik med tog er mer enn 30
timer, bussturen videre til Tromsø tar mer
enn 4 timer. Løsningen ligger ikke i å gi van
lige folk dårlig samvittighet, men å til
rettelegge slik at grønne valg blir det enkleste
og billigste. Jeg tror vi fortsatt kommer til å
kunne opprettholde en stor grad av reisefrihet
og mobilitet i et moderne bærekraftig sam
funn. Men det blir annerledes enn det vi er
vant til fra fossiltiden.
For det første vil antallet kjedelige og lite
effektive jobbreiser gå kraftig ned takket være
stadig bedre video- og konferanseteknologi.
Det vil frigjøre både mye penger og store
tidsressurser i arbeidslivet. Samtidig vil en del
mellomlange pendlerreiser som i dag gjøres
med fly, erstattes av høyhastighetstog. Her lig
ger dessverre Norge langt etter mange andre
land i utvikling.
For det andre er bilparken midt i en stor
omlegging, om 10 år vil bensin og diesel være
erstattet av utslippsfrie kjøretøy. Grunn
energien vår som vi overfører til elbilbatteri
ene vil være fornybar. Det grønne energis
kiftet er i full gang. Sol er snart i ferd med å
utkonkurrere kull og gass i pris og veksten i
den fornybare energien sprenger alle fram
skrivninger fra internasjonale energieksperter.
For det tredje vil de lange flyreisene etter
hvert kunne gjøres med fly som drives av
solenergi. Dette er ikke science fiction lenger,
men teknologi under full utvikling. I Aften
posten for en tid tilbake kunne Avinor fortelle
at de jobber konkret for at Norge skal bli første

land i verden som tar i bruk elektrisk drevne
fly i vanlig rutetrafikk innen 10 år. Det siste,
som jeg mener er vel så viktig, er at vi kan
bevege oss mot et mer grønt og bærekraftig
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samfunn med lavere og mer behagelig puls.
Et samfunn hvor folk har andre verdier, som
gjør at det ikke lenger føles nødvendig å
reise på prestisjeferier til den andre siden av
kloden.
Det er fullt mulig å skape et høyteknolo
gisk og moderne samfunn, med lavutslipps
transport og høy grad av mobilitet, som også
kan være i økologisk balanse. Så lenge demo
kratiet lever og reguleringen er på plass, kan
produktene våre i større grad være etiske og
produsert i grønne og rettferdige markeder.
Dette er ingen utopi, heller ikke et perfekt

Fra en «tenk
større-aksjon»
utenfor Stortinget
i 2013 i regi av
blant annet SAIH.
Hensikten med
aksjonen var å
løfte utvikling og
bistand høyt på
dagsorden i valgkampen.

Fra en TEDx-talk
i München i 2013,
om hvordan man
kan bruke humor og
positiv kommunikasjon til åskape endring, med bakgrunn
i erfaringene fra
«Africa for Norway»kampanjen.
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e ller konfliktfritt samfunn, men det kan være
mye bedre enn det vi har.
FIVH

er det verste økonomiske systemet, bortsett fra
alle andre». For meg gir det mening.

Er du systemkritiker?

Ja. Og jeg tror vi i FIVH med fordel kan
bli flinkere til å vise hvordan vi jobber for
å endre systemer, samtidig som vi jobber
med de små tiltakene i hverdagen. Framtiden i
våre hender har nok vært litt for flinke til å virke
moraliserende i miljø- og etikkspørsmål. Vi
må passe på at vi ikke får klimakampen til å se
ut som den handler om kjeks og kaker med el
ler uten palmeolje.

Framtiden i våre hender har i dag rundt
tjue lokallag og vokser i Nord-Norge. Men
det store flertallet av medlemmer kommer fra
Oslo og Akershus. Vil du jobbe for å gjøre or
ganisasjonen mer synlig i distriktene?
FIVH

ABR

FIVH

Er du antikapitalist?

Neei.. Altså, vi kan ikke se rovdriften på
klima og uregulert kapitalisme adskilt fra
hverandre. Men jeg synes de nordiske landene
viser hvordan et regulert kapitalistisk sam
funnssystem kan fungere godt. Det skiller seg
veldig fra den amerikanske, råe og uregulerte
kapitalismen. Jeg mener den største mangelen
ved kapitalismen er underprisingen av natur
ressursene våre. Det gjør at vi ikke betaler den
reelle prisen på varer vi kjøper, og det holder på
å ødelegge jorda vår. Men det kan politikerne
faktisk gjøre noe med, om de vil.
ABR

FIVH

Når ble du grønn idealist?

Det vet jeg ikke. Jeg føler meg ikke så vel
ABR
dig alternativ. Jeg vokste opp med politikk
og etikk ved middagsbordet hjemme i Tromsø.
Begge foreldrene mine var sterkt engasjert i po
litikk og samfunnsspørsmål, moren min var
farmasøyt og støttet SV, mens faren min var til
henger av Arbeiderpartiet og prest i den norske
kirke. Under E- kampen i 1994 da jeg var sju år
var det like mye heftig debatt hjemme som ute
i samfunnet. Det kan bli engasjerte barn ut av
sånt. En periode regnet jeg meg som marxist.
FIVH

Du vokste det av deg?

ABR

Jeg vil ikke si det sånn. Men Ha-Joon
Chang sier noe sånt som at «kapitalisme

Ja! Vi har så mange dyktige og engasjerte
folk i Framtiden i våre hender. Og vi har
mange eksempler på at når lokallagene og
hovedkontoret jobber sammen, så blir gjen
nomslaget og seirene større. I kampen for å få
oljefondet ut av kull, var det viktig med den
innsatsen lokallag over hele landet gjorde mot
sine universiteter, banker og kommunestyrer.
Det skal vi fortsette med, og da trenger vi
sterke lokallag. Så det er absolutt noe jeg vil
jobbe for.
ABR

MINIBIOGRAFI
 NAVN:
Anja Bakken Riise
ALDER
30
 SIVILSTAND:
Samboer
 UTDANNING
Bachelorgrad i utviklingsstudier ved Høgskolen i
Oslo og Akershus (inkludert ettårig utvekslingsopphold ved University
of KwaZulu Natal i SørAfrika.
BAKGRUNN:
Tidligere nestleder i FNsambandet og nestleder
leder i Studentenes og
Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH),
politisk rådgiver i Framtiden i våre hender, fra
høsten 2015 har hun jobbet
som byrådssekretær for
Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).
AKTUELL:
Begynner som ny leder i
Framtiden i våre hender i
august i år. Har som mål å
skape en ny norsk grønn
bølge.

Miljøbevegelsen har blitt beskyld
for å være dommedagsprofeter og
mange klimaforskere tror ikke lenger vi
klarer å holde oss innenfor to graders
global gjennomsnittelig oppvarming. Er
du allikevel klima- og miljøoptimist som
din forgjenger i Fivh, Arild Hermstad ga
uttrykk for forrige utgaven av dette ma
gasinet?
FIVH

Situasjonen er alvorlig og må tas på aller
største alvor. Det er derfor vi trenger en
historisk folkelig mobilisering i miljøkampen.
Samtidig er det veldig mange positive krefter
som trekker klimakampen i riktig retning.
Nesten over alt hvor jeg er, både i Norge og
verden, møter jeg folk som jobber med
grønne og bærekraftige løsninger. Alt fra
småskala grasrot-initiativ i bydeler og lokallag,
til investorer som ser at grønne løsninger er
framtida, og plasserer pengene sine der. Der
for er jeg optimist. Det verste vi kan gjøre er å
la motløshet og pessimismen ta overhånd.
FIVH er en grunnleggende optimistisk miljø
organisasjon. Vi må fortsette å tro på at utvik
lingen ikke er skjebnestyrt, men fortsatt i våre
hender. For det er den.
ABR
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UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE

Jakter på nye trender og bevegelser innenfor
internasjonal miljø– og klimakamp. Han er
utdannet medieviter og nå fungerende leder
i Framtideni våre hender. Tidligere var han
utenlandssjef i Utviklingsfondet.

FOTO: MICHELLE ANDONIAN ONINNOVATION / FLICKR CC

Evangeliet etter

ELON
ELON MUSK ER ALLE TEKNO
LOGIOPTIMISTERS YPPERSTEPREST.
I ELONS EVANGELIUM ER PLASS DET
ENESTE GJENSTÅENDE PROBLEMET.
MEN ER DET SÅ ENKELT?

J

eg er fan av Elon. I likhet med mange
andre har jeg latt meg inspirere, be
geistre og motivere av sørafrikaneren
som ca annethvert år lanserer en ny
løsning på et stort, globalt problem. Etter å
ha tjent seg styrtrik før den første internett
boblen sprakk, har han både kapital nok selv,
og evne til å overbevise andre om å investere
milliarder av dollar i en lang rekke selskaper i
blant annet fornybar energi, elbiler, batterier
og romfart.
Nylig hørte jeg en TED-talk*, der Elon for
teller om nye og gamle prosjekter. Blant hans
siste initiativer er en idé om å grave tunneler
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for å hindre trafikkork, redusere reisetid og
frigjøre arealer. Litt mindre revolusjonerende
enn Elons SpaceX sin plan å bosette en mil
lion mennesker på Mars. Men er det slik ver
den skal reddes?
GRØNNE SPÅDOMMER

I Elons evangelium er plass det eneste gjen
stående problemet dersom profeten får rett
i sine spådommer. Hans største investering
er fortsatt det stadig voksende Tesla. Elbil
selskapet fant ut at prisen på batterier ikke falt
raskt nok, og ble dermed en verdensledende
batteriprodusent ved å bygge verdens største
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batterifabrikk. SolarCity ble nylig kjøpt opp av
Tesla, som nå kan levere både bil, batteri og
fornybar energi.
EN NY BILREVOLUSJON

Hvis Elon lykkes, vil solceller på hustak og i
solcelleparker produsere nok strøm, og bat
terifabrikkene lage nok batterier ikke bare til
å dekke behov i transportsektoren, men også
til å lagre strømmen når sola ikke skinner. I
tillegg vil bilene snart være selvkjørende. Elon
mener hvem som helst med en Tesla model 3,
som ruller ut av fabrikken i California senere i
år, allerede i 2019 vil kunne starte i Los Ange
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les, gi bilen beskjed om å kjøre til New York,
og så lene seg tilbake helt til Frihetsstatuen
dukker opp. Han har klokkertro på og at både
bilister og myndigheter vil ønske seg dette, så
snart de innser at sjansen for kollisjon allerede
vil være langt lavere enn med menneskelige
sjåfører.

AU S
B U R N / F L I C K R CC

VEKSTENS DILEMMA

TEKNOLOGI-OPTIMISTENES FORBILDE

Det høres jo besnærende ut, men en konse
kvens vil jo fort være at etterspørselen etter
transport øker. Billige elbiler som kjører seg
selv på ren, billig strøm vil gjøre det mye
enklere for folk å dele bil, samtidig som indivi
duell, skreddersydd transport vil bli tilgjengelig
for mange flere: Fattige, barn og eldre som ikke
kan kjøre selv vil ha råd og anledning til å la
seg kjøre mye mer enn før. Så da er problemet
bare plassen til alle de selvkjørende bilene.
Selv om behovet for parkeringsplasser blir
redusert fordi bilene blir brukt mye større
andel av tiden, vil behovet for veikapasitet øke.
Dermed kommer ideen om å grave ned
problemet, ved å lage et nettverk av tunneler
på ulike nivåer som i teorien kan utvides i det
uendelige uten å gå på bekostning av knappe
arealer på landjorda. Tunnelgravingen har
noen berøringspunkter med Hyperloop. Dette
er Elons idé fra 2012 om en slags mini-lyntog i
vakuumrør, med hastigheter omtrent som fly.
Hyperloop kan enten bygges over bakken, eller
i tunnelene Elon vil grave.
Elon Musk er alle teknologioptimisters
yppersteprest, og det naturlige spørsmålet å
stille er dermed om det er slik dette kommer
til å utvikle seg: At hver ny løsning fra Elon ska
per et nytt problem som må løses med enda
en ny, banebrytende innovasjon.
TRE UTFORDRINGER DUKKER OPP:

For det første er det et paradoks at selskaper
med Teslas forretningsmodell aldri kunne

unna en kretsløpsøkonomi der vi klarerer å
gjenbruke de ulike komponentene på en for
nuftig måte. Imens åpnes stadig nye metall
gruver i Kina og andre steder, med katastro
fale konsekvenser for natur og miljø.

••

Det er umulig
å komme bort fra at
også miljøvennlige alternativer krever produksjon og råvarer.
eksistert uten en spekulasjonsøkonomi på
høygir. Tesla går med milliardunderskudd,
men har likevel ikke problemer med å hente
stadig mer kapital i aksjemarkedet, fordi
Elons Evangelium har frelst såpass mange
små og store investorer verden over. Dette
kan selvfølgelig handle om gode analyser av
selskapets framtidige inntjeningspotensial,
men kan også være ren hype. I så fall kan
hele korthuset ramle sammen i det øyeblik
ket markedet ikke lenger tror på Elon.
For det andre trenger også teslaer, takstein
av solceller, batterier, tunneler og hyper
loops mer enn bare energi. Dette er fysiske
ting, framstilt også av sjeldne metaller og
avanserte legeringer. Det er imponerende
hvordan grensene stadig flyttes for hva som
er mulig, men det er umulig å komme bort
fra at også miljøvennlige alternativer krever
produksjon og råvarer. Vi er foreløpig langt

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

Men den største utfordringen er nok likevel
politisk og psykologisk. Overbevisnings
kraften i Elons Evangelium er så sterk, og
framtidsvisjonen hans så attraktiv, at det er
fristende for politikere og enkeltmennesker
å lene seg tilbake å tenke at Elon ordner
dette for oss. Alt vi som enkeltmennesker
trenger å gjøre, er å kjøpe Tesla neste gang vi
skal ha ny bil. Alt politikerne trenger å gjøre,
er å finansiere noen ladestasjoner og ellers la
Elon og markedet ta seg av detaljene.
Dessverre er det ikke så enkelt. Ja, vi tren
ger absolutt visjonære gründere som Elon
Musk. Men hvis ikke vi som enkeltmennes
ker også velger å leve på en mindre ressurs
belastende måte, og ikke politikerne også
legger begrensninger på bruk av fossil energi
og andre ressurser, er det langt mindre sann
synlig at vi klarer å skape varige løsninger på
globale og lokale miljøproblemer.

* TED er blitt et verdensom
spennende nettverk av konferanser, foredrag, podcaster
og nettbaserte videoer, med
hundrevis av arrangementer og
millioner av seere og lyttere. Du
kan finne den omtalte innspillingen som podkast, på Youtube
eller på https://www.ted.com/
speakers/elon_musk
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Rabattkode fivh gir
15% rabatt i nettbutikken.

BeeOrganic er en nettbutikk med et variert
sortiment av økologiske, rettferdige og
miljøvennlige varer.
beeorganic.no

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

Design ditt Bærekraftige Liv !

Nelson
Garden

Permakultur grunnkurs (PDC)

Seminarer, Foredrag, Artikler og Bøker

Permakulturisten Jan Bang

www.permakulturisten.no jan@permakultur.no + 47 481 29 653

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger
Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

n

Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no

Godbrød.indd 1

Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

ØKOLOGISK

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

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

6893 Vik i Sogn
E-post:
post@vikja.no
www.vikja.no
Tlf.Tlf.
47657465
www.vikja.no
47 65
74 65

Kvalitetsis frå Vestlandet.
Med naturens smaker,
farger og haldbarheit.
o
Med mest mogleg
råvarer frå eigen gard
o
Sesongen bestemmer
Abonnementsordning
kva
som produserast.
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
48267898Gårdsbutikk
/ 90859221
www.almgard.com
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

Abonnementsordning
HANDEL
I RIKTIG
RETNING
Stange,
Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
Gårdsbutikk 104 I OSLO.
TILBEHØR. KONGSVEIEN
Biodynamiske grønnsaker,
VELBEVARE.NO
korn, mel, kjøtt

R e i n

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

o
o

06/03/17 16.53

pleie

e.no

Vikja
trenger
KALVAS
· STORFE
· SAUflere
· LAMmedeiere.
· VILLSAU
Er du interessert
-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

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

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

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

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Vita Biosa
andre hudplager? Prøv Optima.

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

R e i Harn du et

Bryllup,
ﬁrmafestHER?
ved sjøen
DIN ANNONSE

Butikk, nettbutikk og distributør

ØØ kk oo ll oo gg ii ss kk hh uu dd pp ll ee ii ee

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

/ 98 61 31 01
ww ww ww .. rr ee ii nn hh uuTAdd KONTAKT:
pp ll ee ii ee .. nnSVERRE@GMK.AS
oo

Miljøbank
i lomma!
Nå har du enda flere grunner til å
velge miljøbanken. Prøv vår nye
Fremtiden mobilbank
er Økomat i dine
hender
nettbank!
Fremtiden er Økomatog
i dine
hender

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
Tlf::74
01 68 11
cultura.no

RR ee ii nn

Magiskmjuk
mjukbambus
bambus
Magisk

kjøtt, ost, korn, mel,
grønnsaker, potet
Andelslandbruk CSA
Velkommen!

HANDEL I RIKTIG RETNING

HANDEL
I RIKTIG
RETNING
KLÆR
TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &
KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 LEKER
I OSLO.&
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104
Storgata
36b,
0182
Oslo,
Storgata
0182 Oslo,I OSLO.
VELBEVARE.NO
Tlf.i Mathallen
21 38 50Oslo
00
VELBEVARE.NO
og
E-post:info@friendsfairtrade.no
Tlf. 21 38 50 00
E-post: info@friendsfairtrade.no

www.fft.no

Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no

Tørr hud?

Økologiske korn- og melprodukter
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
andre hudplager? Prøv Optima.

Abonnementsordning
Abonnementsordning
Utan miljøgifter/parabener.
Utan miljøgifter/parabener.Stange,
Stange,Hamar,
Hamar, Gjøvik,
Gjøvik, Lillehammer
Lillehammer

“Anbefalt av Grønn Hverdag”
“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
grønnsaker,
Biodynamiske
korn, mel,
mel, kjøtt
kjøtt
korn,

www.spesialkorn.no
OPTIMA PRODUKTER
AS
OPTIMA PRODUKTER AS

Sogn Jord- og
Hagebruksskule
skule for livet
Vita
Biosa
• Biosa
vidaregåande opplæring i økologisk landbruk
Vita
• økologisk/kortreist
mat på internatet
Økologiske
melkesyrebakterier

Ø Øk ko ol ol og gi si sk k h hu ud dp pl le ei ei e

Økologiske
melkesyrebakterier
• spennande
kurs innan landbruk, mat &
HANDELI IRIKTIG
RIKTIGRETNING
RETNING
HANDEL
Selges hos
Life, Sunkost

foredling
KLÆRTIL
TILKVINNER
KVINNER&&BARN,
BARN,
LEKER&&hos
KLÆR
LEKER
Selges
Life, Sunkost
TILBEHØR.KONGSVEIEN
KONGSVEIENog
104IH-kjeden
IOSLO.
OSLO.• gardsbarnehage på skulen
TILBEHØR.
104
og
H-kjeden
•
økologisk
gardsbutikk
VELBEVARE.NO
VELBEVARE.NO

w ww ww w. r. re ie ni nh hu ud dp pl el ie ei .e n. no o

www.badaboom.no
www.badaboom.no

NO-012-014

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
økologiske og fairtrade
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FremtidenererØkomat
Økomati idine
dinehender
hender
Fremtiden
www.okomat.no/
bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74010168
6811
11
Tlf::74
detglutenfrieverksted.no
FERSK SUPPA LAGA
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www.sjh.no

OSCVOSS.NO
ØKOLOGISK & LOKAL MAT

MED KJÆRLEIK PÅ

Bryllup, ﬁrmafest

Bryllup
Firmafest

Sprekker,kløe,
kløe, skrubbsår
skrubbsår og
og
- -Sprekker,
kakaoprodukter.
Kløe,
tørr
hud
og
hudplager?
Kløe,
tørr
hud
og
hudplager?
andrehudplager?
hudplager?
Prøv Optima.
Optima.
kakaoprodukter.
andre
Prøv
Prøv
Prøv Optima.
Optima.
Utan
miljøgifter/parabener.
Uten sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan
miljøgifter/parabener
Utan
miljøgifter/parabener
Uten
sukker.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
hele
familien.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
av
Grønn
Hverdag
Anbefalt avFor
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 AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMAPRODUKTER
PRODUKTER
AS mot
OPTIMA
AS
OPTIMA
PRODUKTER
AS
med
stor terrasse
- 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
REgrønnsaker,
Biodynamiske
N
N
OPTIMA
AS
GR Økorn,E mel,PRODUKTER
kjøtt

R e i n

www.agentm.no

Vita Biosa

Rabattkode FIVH
gir 15% rabatt i nettbutikken!

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

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,
Gjøvik, Lillehammer
Utan Hamar,
miljøgifter/parabener.
Gårdsbutikk
For hele familien.
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
Biodynamiske grønnsaker,
www.optima-ph.no
korn, mel, kjøtt
OPTIMA PRODUKTER AS

n
eie

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

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

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 RIKTIG RETNING

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

no

www.isrosa.no

R e i n
Økologisk hudpleie

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

FOTO: MAGNEG / FLICKR CC

6 av 10 REMA 1000-annonser var for kjøtt
i fjor, på tross av massivt økt interesse for
vegetarmat.
REMA 1000 valget å prioritere kjøttmarkedsføring i sine egne kanaler over
frukt, grønt, vegetarmat og sjømat i
2016. Konkurrenten Coop Extra satset
betydelig mer på å markedsføre sunnere
og grønnere alternativer. Det viser en
gjennomgang Framtiden i våre hender har
gjennomført.
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:

Fra en lokallagsamling for halvannet år siden.
Fivh er i god vekst i distrikts-Norge.

VELKOMMEN TIL
FRAMTIDEN I VÅRE HENDERS LANDSSAMLING
Framtiden i våre henders landssamling i
2017 foregår i Oslo fra 20. til 22. oktober
Landssamlingen foregår annethvert år
og er en møteplass for politiske og ideologiske debatter og skolering. Landssamlingen kan vedta uttalelser og komme med
forslag til aktiviteter for organisasjonen,
men har utover det ingen besluttende
myndighet. Landssamlingen er åpen både

for medlemmer og andre interesserte.
Samtlige deltakere på landssamlingen har
tale- og forslagsrett.
Ønsker du å delta på landssamlingen
eller har du andre spørsmål? Ta kontakt
med ditt nærmeste lokallag eller med
lokallagskoordinator ved hovedkontoret,
Sandra Baldvinsson Sotkajærvi på:
sandra@framtiden.no / tlf: 992 77 893
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FOTO: KNUT BRY

I C K R CC

FIVH SIER NEI TIL TAX-FREE

I prosjektet MatVinn går Framtiden i
våre hender sammen med kommunene
for å redusere matkastingen og fremme
en bærekraftig matkultur i Norge.
Asker, Fredrikstad og Ski er allerede i
gang.
Asker kommune har vedtatt å re
dusere matsvinnet i kommunen med
30 % innen 2025 fra dagens nivå.I Fredrikstad satser de på dialog med skoler,
butikker og forbrukere. I samarbeid
med FIVH har såkalte MatVinn-familier
undersøkt sine egne vaner knyttet til
matkasting i hjemmet, og gjennom enkle tiltak klart å redusere matsvinnet
med opptil 80 prosent.

Taxfree-ordningen gjør at nordmenn
kan spare inn hele flybilletten ved å kjøpe
alkohol og tobakk. Taxfree ødelegger for
miljø og folkehelse og må avskaffes, mener
Framtiden i våre hender
I motsetning til i andre sektorer
hvor prinsippet er at det skal koste å
forurense, belønnes her også en svært
klimabelastende transportform med
subsidiering. Ordningen har blitt foreslått
avviklet både av Grønn skattekommisjon 2015 og i tidligere gjennomganger av
klimavirkemidler.
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FIVH OG KOMMUNER
MOT MATKASTING
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FOTO: ARNE STORRØNNINGEN
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NORGES
STØRSTE KJØTTPUSHER?

?
HALVPARTEN SKEPTISK TIL ELBIL
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

En undersøkelse fra Infact fra Framtiden
i våre hender viser at bare 48% mener
elbiler er mer miljøvennlige enn bensin og
dieselbiler. Kun 16% ser for seg å kjøpe elbil
neste gang de handler bil.
Undersøkelser viser også at Oslofolk
er betydelig mer positive til miljøeffekten
av elbil en resten av landet. 58,9% mener

elbil er mer miljøvennlig enn fossilbil i
hovedstaden. Mens opp landsbasis er det
48,1%
Kun 16 % ser for seg at de kjøper elbil
neste gang de evt. kjøper bil. Mens bare
7,4% av de over 65 ønsker å kjøpe elbil
neste gang de kjøper bil, svarer 20 % av de
mellom 18-29 år at de vil gå for elbil.
FOTO: ELTRANS2 / FLCIKER CC

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
sandra@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

MØT LIKESINNEDE

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

GAVER

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

Hver nordmann flyr 7,3 ganger i året i snitt
og ingen flyr mer innenlands enn oss i E
 uropa.
Tog må bli mer konkurransedyktig om vi skal
klare å kutte nok i klimagassutslippene, mener Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender har sett på nordmenns flyvaner i rapporten «Norge
på flytoppen».
– Utslippene fra flytrafikken i Norge må

radikalt ned. Avgiftene må kraftig opp og tax
free-ordningen må avskaffes. Folk må rett
og slett fly mindre enn i dag, ikke mer, sier
Christoffer Ringnes Klyve, konstituert leder i
Framtiden i våre hender.
Norges klimamål er å bli klimanøytralt senest innen 2050. Skal det skje må flytrafikken
reduseres drastisk og planene om en tredje
rullebane på Gardermoen droppes.

FOTO: MGN MARCEL / FLCIKER CC

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

NORDMENN PÅ FLYTOPPEN I EUROPA
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STIFINNER
XXXX

Sterkest og snillest
EN GAMMEL OG HUL EIK KAN LA OPP TIL FEMTEN HUNDRE
ARTER AV LAV, SOPP OG INSEKTER BO I SEG.
TEKST: TROND WORMSTR AND FOTO: ESPEN SEIERSTAD

F

oran meg står en gebrekkelig
olding. Bak meg bråker biler på
riksvei 120. Over meg henger to
haugskyer til tørk i sola.
Jeg har lagt ned sykkelen min og satt meg
på rumpa med ryggen mot en grå lyktestolpe. Jeg er på vei til et av landets rikeste
fugleområder, Årnestangen i innsjøen Øyeren, men har tatt en pause. Vipe, fiskeørn
og storspove får vente.
Oppholder trær meg ofte? Nei, selv det
mest påfallende tre fenger øynene mine
sjelden mer enn i sekunder. Men nå drar
jeg opp notatblokken, den jeg vanligvis
noterer fugleobservasjoner i, og førsøker
å tegne den gebrekkelige oldingen – et
eiketre.
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En humle zzzummer fra løvetann til
løvetann. En neslesommerfugl gjør det
sommerfugler gjerne gjør, øver seg på
butterflystilen. Morgensola får sykkelens
eiker til å glitre (eikene har navn etter treet
jeg tegner. Strengen mellom nav og felg i
hjul ble opprinnelig laget av eik).
Hva hørte jeg i 07-nyhetene i dag? I suset
fra kaffetrakteren hørte jeg om et bombeangrep med drepte og skadete. Sånt jeg ofte
får servert til frokost.
«En samtale om trær er nesten en forbrytelse fordi den betyr taushet om så mange
ugjerninger», skrev Bertolt Brecht da Hitler
herjet. Jeg putter derfor inn noe smått politisk i denne min samtale om trær: I løpet av
2000-tallet skal norske områder tømmes
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for olje og gass. Det er enorme eksportinntekter å hente. I løpet av 1600-tallet ble
Norge tømt for eiketrær. Det var enorme
eksportinntekter å hente. Bare små rester
ble igjen av eikeskogen som dekket store
deler av Sør-Norge. Eikas harde, sterke treverk ble dets bane. Tømmeret egnet seg til å
bygge skip – og også til å bygge Amsterdam
på våtmark. I tillegg ble eik hugget for å få
mer land å dyrke på.
En Harley-Davidson brummer barskt
forbi. Et kast av morgenbrisen blar i blokken
min og fjerner kakesmuler. Jeg har fyrstekake i munnen og eksos i nesa. Riksveien
går tre meter bak ryggen min.
Eika hører til Norges eldste skapninger.
Den vokser i tre hundre år, lever deretter
godt i tre hundre år, for så å leve halvdød i
ytterligere drøyt tre hundre år. Den lagrer
(klima)minner fra alle årene i kroppen sin.
Jeg spør treet: Husker du da Svartedauden rammet Norge i 1349 og drepte over
halvparten av menneskene her omkring?

Den som
er veldig sterk,
må også være veldig
snill», sier Pippi.
Skandinavias sterkeste tre er også
det snilleste
Husker du da Karl XII i 1716 marsjerte forbi
her med drøyt tre tusen soldater? Hørte
du en mors fortvilte skrik da hun i 1887
mistet fire sønner i meslinger på en gård
nedenfor deg?
«Den som er veldig sterk, må også være
veldig snill», sier Pippi. Skandinavias sterkeste tre er også det snilleste. En gammel og
hul eik kan la opp til femten hundre arter av
lav, sopp og insekter bo i seg. Mange av disse
er avhengig av eika, og er nå utrydningstruet
fordi det blir lengre mellom de gamle, grove
kjempene.

Jeg har sett mange eiketrær i mitt liv,
fotografert noen av dem også, men først
nå med papir og blyant foran ett av dem,
aner jeg treets egenart. Er det Beethoven
eller Nietzsche jeg tegner? Eika står mutters alene på en bred åker delt på midten
av riksveien. Hermann Hesse uttrykte en
spesiell sans for slike trær. De er som eneboere, mente nobelprisvinneren, ikke som
eremitter som har dratt seg unna på grunn
av en eller annen svakhet, men som store,
isolerte mennesker, som Beethoven og
Nietzsche. I deres kroner suser verden.
I mitt hode suser biler. Jeg holder likevel ut i tjue minutter med tegningen min,
gjør meg flid. Syns likevel jeg hører ett av
mine barnebarn: – Morfar, den ligner ikke.
Kanskje like greit, skapningen foran meg er
mer forfallen enn fager. En stålwire binder
det fredete treet sammen. Jeg river tegningen i stykker, putter den i lomma og regner
med at redaktøren illustrerer teksten min
med foto av en vakker gammel eik.
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OPPSTO DET NOE
MELLOM MEG OG
TREET? MULIGENS
NOE SÅNT:
Eit samanfall, ein
slektskap viste seg
ein stutt sekund
mellom mann og tre.
(Arvid Torgeir LIE)
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SLUTTREPLIKKEN

Spis og betal
hvor mye du vil
KAFEEN SOM IKKE ER EN KAFE, DRIVES AV FOLK SOM IKKE HAR LOVLIG OPPHOLD I NORGE,
MEN SOM HELLER IKKE KAN SENDES TILBAKE TIL OPPRINNELSESLANDET SITT.
TEKST: CHRISTOFFER RINGNES KLY VE, FUNGERENDE LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

J

eg hadde nylig gleden av å besøke
Bodø. Byen er ett av flere eksempler
på at fjorårets FIVH-kampanje for
redusert matsvinn har bidratt til
mange gode, lokale initiativer.
Den nasjonale kampanjen hadde som
hovedmål å få Stortinget til å pålegge dag
ligvarekjedene å gi bort overskuddsmat i
stedet for å kaste dem. En viktig forutset
ning for at et slikt pålegg skal gi mening,
er at noen kan ta i mot maten. Det krever
lokale løsninger.

Mange små og litt større ordninger finnes
for dette, og flere er under etablering. I Bodø
har Kirkens Bymisjon nå fått etablert en egen
Matsentral, der hvem som helst kan komme
og hente en gratis bærepose med overskudds
mat som er nær utløpsdato. Dette har de fått
til gjennom godt lokalt samarbed, mellom næ
ringsliv, kommune og ideelle organisasjoner.
Men dette er bare en liten del av Bymisjo
nens arbeid. Vegg i vegg av matsentralen får
jeg gleden av å nyte tradisjonell etiopisk mat i
noe som er en kafe som ikke er en kafé. Dette

Det er gjerne
en tragisk og opp
rivendehistorie
bak hver enkelt
skjebne her, men
den etiopisike
kokken jeg møter
virker først og
fremst … stolt.
Christoffer Ringnes Klyve

F OT
FOTO: FIVH

O:

JO

NS

KI

LL

E

A

M

UN
DS

EN

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2017

er et prosjekt hos Batteriet Nord-Norge, som
også er i regi av Bymisjonen. Koordinator
Thomas Lopez – som også er styremedlem
i Framtiden i våre henders lokallag i Bodø,
forklarer meg hvordan det henger sammen.
Kafeen som ikke er en kafe, drives av folk som
ikke har lovlig opphold i Norge, men som
heller ikke kan sendes tilbake til opprinnelses
landet sitt.
Av samme grunn har ikke de som driver ka
feen lov til å ta seg ordinært arbeid eller tjene
penger i Norge. Vi som spiser på kafeen i Bodø
betaler derfor et frivillig, valgfritt bidrag for
maten vi har spist.
Det er gjerne en tragisk og opprivende
historie bak hver enkelt skjebne her, men
den etiopisike kokken jeg møter virker først
og fremst … stolt. Stolt over å servere nydelig
injerra fraw hjemlandet sitt, stolt over at ka
feen er full denne lørdagen, stolt over å kunne
bidra. Vi hilser på tradisjonelt etiopisk vis, med
et håndtrykk kombinert med at skuldrene
berører hverandre. Egentlig i overkant intimt
når man ikke har truffet hverandre før, men
jeg syns det er litt gøy å vise at jeg har besøkt
landet hans, at jeg setter pris på ham, kulturen
hans og maten hans. Det ser ut som det fun
gerer bra, han smiler og forklarer meg hva de
har servert.
Injerra er en slags pannekake, som man
spiser med hendene sammen med diverse
sauser, grønnsaksblandinger og stuinger. Litt
uvante smaker, men de har tatt hensyn til sitt
publikum og tonet ned de mest hissige kryd
derne. Bodøværingene i lokalet ser i hvert fall
ut til å trives, og stemningen er god.

Vil du være med på
solrevolusjonen?

Spar penger.
Hjelp miljøet.
Få kortreist kraft.
Skyv skitten kraft ut av Europa.
Kjøp solceller til ditt tak på Otovo.no.

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

Vi trenger deg

som vil noe mer enn å prate

Cultura Bank gir deg med miljøvennlig livsstil mulighet til å bli medeier i banken. Vår etiske
bank har vekstambisjoner, og for å kunne øke utlånene må vi styrke egenkapitalen.
Cultura Bank låner ut penger til prosjekter som bidrar positivt til miljø og samfunn. Din investering
gjør at vi kan låne ut det 7-dobbelte, så alle bidrag er kjærkomne. Egenkapitalbevisene gir rett til
halvt utbytte for 2017.
Se cultura.no/medeier for mer informasjon.
Tegningsperioden avsluttes 31. august 2017.
22 99 51 99 cultura@cultura.no

