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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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Det er i prinsippet ikke noe i veien for
at en blå regjering ikke kan føre en grønn politikk.

Hallo verden
Da Framtiden i våre hender ble stiftet i 1974
stilte den amerikanske storavisen The New
York Times spørsmålet om Norge ville bli den
«første av verdens rike nasjoner som snudde
ryggen til egen velstand for å hjelpe de fattige
landene.» Muligheten var der, men den ble ikke
brukt.
Har Norge fortsatt mulighet til å gå i bresjen
for en ny grønn kursendring i verden? Den er
trolig større for oss enn for alle andre nasjoner
vi kan sammenligne oss med. Vi har mulig
heter til å være en synbar og viktig aktør på
den internasjonale arenaen som det vil være
direkte dumt å slumse bort – ja et historisk feil
grep ikke å utnytte. Norge kan si hallo verden
og bli lyttet til. Det er en unik posisjon som bør
brukes for alt den er verdt.
I et innspill til regjeringsplattform pekte
Framtiden i våre hender på tre viktige områder
hvor Norge «kan oppnå måloppnåelse langt
utover våre landegrenser».
Det første området er forvaltningen av
Norges nasjonale pengebinge, oljefondet, med
svimlende 1000 milliarder amerikanske dollar
investert i i verdipapirer og eierskap i nesten
9000 selskap i 77 land . Framtiden i våre
hender foreslår et oljefond som er «verdensle
dende på etisk og bærekraftig forvaltning».
Statens pensjonsfond utland, er et av
verdens største statlige fond, og det vi gjør
blir fulgt med argusøyne i hele den globale
finansverdenen. Her har vi unike muligheter til
å bli en global modell for etisk og bærekraftig
pengebruk.
Det andre området hvor Norge kan sette
store globale fotavtrykk er å utvikle og gradvis
nedskalere norsk oljeproduksjon i tråd med
målene i Paris-avtalen og utfordringene klima
krisen stiller oss overfor. Framtiden i våre
hender går for full stans i all videre oljeleting,

kraftig opptrapping av satsing på nye grønne
sektorer og arbeidsplasser og kompetanseo
verføring fra olje og leverandørindustri til å
utvikle nye bærekraftige industri- og vekstnæ
ringer.
Det er ikke bare klima- og miljøhensyn som
peker i retning av at Norge bør unngå å overin
vestere i olje. Samtlige av de fire store interna
sjonale rådgivningsgigantene (the Big Four) har
advart mot «Strandet Assets», kull, olje og gass,
som mister verdi i en verden med fornybar
energi på frammarsj og kraftig nedtrapping av
fossil energi av klimahensyn.
Det tredje området hvor Norge kan gjøre
seg globalt gjeldende er utvikling av en sirkulær
økonomi med blant annet stor vekt på gjen
bruk, låne- og bytteordninger. Verden roper
etter alternativer til dagens foreldede konkur
ranse- og vekstøkonomi.
Står en blå regjering i veien for mulighetene
til å utvikle Norge til et bærekraftig og etisk fo
regangsland? Både ja og nei. Det er i prinsippet
ikke noe i veien for at en blå regjering kan føre
en atskillig mer grønn politikk enn dagens. Skal
de konservative politiske partiene overleve
som relevante aktører i en verden med stadig
større miljø-og klimautfordringer kan de ikke
overlate til grønne partier å føre en grønn po
litikk.
Se hele innspillet
til regjeringsplattform her: goo.gl/ApG8dN

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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HAR VI LAGET
NORGES BESTE KYLLING?
På Hovelsrud gård ved Mjøsa går kyllingene fritt i en stor hage,
spiser økologisk fôr og får tiden de trenger til å vokse seg store.
Det har gjort smaken så god at kyllingene serveres på Michelinrestauranter. Nå finnes de også i utvalgte Kiwi-butikker på Østlandet.
Les mer om kyllingene og få gode oppskrifter på hovelsrud.no

Bli med og
gjør kirka
grønn!
I kirka er vi opptatt av å ta vare på jorda og hverandre. Vi står
sammen om vern av skaperverket og kamp for rettferdighet.
Ta kontakt med din lokale menighet og spør om dere er med!
På https://kirken.no/gronnkirke kan man registrere seg som
grønn menighet, få praktiske verktøy og støtte til engasjementet, og bli en av over 330 grønne menigheter i Norge.
På Facebook-siden Grønn kirke deler menighetene gode
tiltak og ideer. Lik siden og la deg inspirere.
Grønn kirke

PERSPEKTIV
FOTO: KARLLS DAMBRANS / FLICKR CC
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Tesla-hatet

LIVET

TEKST: GUNN HILD LEM

Jeg innrømmer at jeg har kjent det. Mens jeg selv sitter i kø, glir den ene Teslaen stiligere
enn den andre forbi i feltet til høyre – knallrød, mattsvart eller en sølvfarget cabriolet.

S

ærlig kan jeg kjenne det hvis luksusbilene kjøres
av menn i dyre dresser eller med en lyserosa genser
slengt over skuldrene, i min fantasi antageligvis
på vei til en overbetalt jobb eller hytta på Tjøme.
I gjennomsnitt tjener Tesla-eiere tre ganger så mye som
snittet i Norge. Tesla er en dyr bil. Det er verken sliterne
eller idealistene som fører an på teknologifronten med en
så stiv inngangspris. Likevel hadde eierne allerede i 2016
sluppet unna en moms-regning på over to milliarder
kroner. D
 essuten glir de altså forbi køen. Og de har egne
parkeringsplasser utenfor bygården min, der de helt gratis
kan lade bilen med strøm betalt over min skatteseddel.
Vi sponser alle sammen en salig og misunnelsesverdig
luksus. Selv betaler jeg over femten kroner + en bøtte dårlig
samvittighet per liter bensin jeg fyller.
Hvor miljøvennlige er de da? Er de verdt spleiselaget?
Det kommer litt an på hvem du spør. Om de fokuserer på
produksjon (ikke så miljøvennlig) eller utslipp (veldig miljø
vennlig) og hva slags strøm de går på.
Mange gode idealister, og mange tilsvarende gode sosia
lister, konkluderer med at løsningen på klimautfordringen
ikke kan være teknologi. Vi må heve vår moral og slutte å
reise! Bli stedfaste! Se på verden gjennom Google Earth
og møte folk på video-konferanser! Det er en tanke, men
dessverre ikke en tanke som vil bli realisert så lenge vi bor i
et demokrati.
Miljøbevegelsen kan velge å håpe på revolusjon, men
da er jeg redd det blir lenge til vi får gjort noe med klimaet.
Selvfølgelig kan og bør vi alle bestrebe oss på å kjøre og fly

minst mulig, men det er ingen mulighet for at folk frivillig vil
gå tilbake til 70-tallet der ferie betydde båten til Danmark.
Også jeg som bor sentralt og er over middels bekymret for
klimaet planlegger sommerferie i Sør-Europa gjennom den
mørk vinteren, og praktiske hensyn vinner oftest over tung
vint logistikk når jeg skal besøke familie eller jobbkontakter.

Kombinasjonen teknologiske
nyvinninger og grønn energi ha mer
å si for miljøet enn den lille gruppen
som drømmer om å bo i økolandsby
Vi trenger teknologi fordi vi er mennesker, og miljø blir i
praksis bare ett av flere hensyn når hverdagen skal gå opp
og livskvaliteten sikres. Se på motstanden mot MdG når
miljøhensyn gjør hverdagen litt dyrere eller mer tungvinn
for folk!
Teknologien vil heller ikke bli utviklet av høy moral alene.
Selv bedrifter med de høyeste idealer trenger inntjening for
å betale for utvikling. Kombinasjonen sponsing og mange
rike folk har gjort at Norge, noe uventet på grunn av kaldt
vær og store avstander, har blitt et stort marked for elbiler.
Håpet er at Tesla og «grønn teknologi» skal følge trenden
til alle andre teknologisk nyvinninger – at den skal synke i
pris samtidig som den benyttes på stadig flere felt. Klarer
miljøbevegelsen å presse på for mer fornybar og miljø
vennlig energi, vil kombinasjonen teknologiske nyvinninger
og grønn energi ha mer å si for miljøet enn den lille gruppen
som drømmer om å bo i økolandsby.
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HJEMMELAGET MEISEBOLLER
Livet blir litt lettere for fuglene om vinteren, hvis vi hjelper med litt mat. Lager du det selv
unngår du også plastnett de henges opp i, som ofte ender opp i naturen. Hakk opp og bland
naturlig fuglemat som solsikkefrø, ubehandlet nøtter, frø, rosiner og tørket frukt. Smelt D
 elfia
eller Flott matfett i et vannbad, avkjøl noe og ha alt det tørre i. Fyll i passelige former som
m uffinsformer eller melkekartong, og fest en tråd av naturmateriale igjennom fuglematen
så det kan henges opp. Sett på kjøl og la det stivne før du fjerner formene. Bollene kan også
legges i fuglemater av stålnetting.

SKADELIGE
KJEMIKALIER
I TEKSTILER
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MILJØVENNLIG
KATTESAND

FO
T

Norge importerer enorme
mengder tekstiler fra fattige
land, hvor regelverk for bruk og
utslipp av kjemikalier er dårlig.
Derfor kan de inneholde ska
delige kjemikalier fra dyrking,
farging og behandling. Kjemika
liebruk gir helsefarlige arbeids
forhold der klær produseres,
men også i landbruket hvor
fattige bønder blir eksponert
for svært skadelige kjemikalier,
blant annet ved bomullsdyrking.
Kjøp færre tekstiler, gjenbruk
og se etter tekstiler merket
GOTS (Global Organic Textile
Standard), laget av økologiske
fibre. Merkeordningen stiller
strenge krav til hvilke kjemiske
midler som kan brukes.
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Tradisjonell kattesand er lite
miljøvennlig å utvinne og ikke
nedbrytbart. Det vil si at det ikke
kan komposteres med hageavfall
eller deponeres i toalettet, men må
kastes som restavfall. Kattesand
laget av trepellets og flis er derimot
nedbrytbart og kan komposteres.
Spesielle todelte kattedo er tilpas
set bruk av trepellets. Spør etter
biologisk nedbrytbart kattesand
basert på plantefiber. Noen produ
senter av ovnpellets opplyser at
deres produkt kan brukes i kattedo.
Men det beste er å la katten gjøre fra
seg i naturen.

Tips!

Du trenger ikke male
eller skifte tapet om
du får overflatiske
tapetskader. Finn
fram fargeblyanter
og mett skadene
med passelige
farger. Bland lag på
lag til skaden blir
«usynlig». Metoden
kan også brukes
på andre flater.

SUNNERE INNEKLIMA

FOTO: FLICKR CC

Småskader
på tapet

DIN GRØNNE HVERDAG

Alt vi tar i hus gir avgasser
fra kjemikalier som sammen
med støv, soppsporer og
bakterier gir dårlig inneklima.
Møbler, tekstiler, byggemate
rialer og rengjøringsprodukter
gir en cocktailblanding av
kjemikalier i hjemmet, som
over tid kan bidra til sykdom og
lidelser som allergi. Velg natur
materialer, bruk mindre doser
vaskemidler, kjøp mindre, velg
gjenbruk og miljømerket.

PØBELJULETRE
Mest energi
effektive tresort

I Norge kaster vi
fortsatt 355 000
tonn mat i året som
kunne vært spist.
Av dette kaster for
brukere mest med
hele 218 000 tonn,
eller hver åttende
handlepose med
mat. Sett av en fast
dag i uken til reste
mat, som ellers vil
bli kastet på grunn
av holdbarhet.
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UNNGÅ IRRITERT HUD
VED BARBERING
Du trenger verken barberskum
eller kremer for en skånsom
barbering med høvel eller
barberkniv. Smør litt økologisk
kaldpresset olivenolje på huden
du skal barbere. Skyll høvelen
i en kopp med varmt vann
underveis. Oljebarbering passer
for sensitiv hud. Oljen beskytter
og pleier huden.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2017
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Fast ukedag
med restemat

FO

I følge Norsk ved
gir barlind, bøk og
ask mest varme pr.
volum. Disse blir
dermed det mest
miljøvennlige å fyre
med, da det krever
mindre vedbruk og
gir mindre utslipp.
Deretter følger ask,
eik, lønn, bjørk og
furu mens osp og
gran egner seg minst.

Pøbelgran er betegnelsen på trær som ikke
naturlig hører hjemme i norsk natur. De over
tar eksisterende naturmangfold, fører til
gjengroing av åpne kystlandskap, endrer
livsmiljøet og naturen, og truer planteli
vet, insekter, dyr og fugler. Slå to fluer i en
smekk - gå på pøbelgranjakt i naturen når du
skal finne årets juletre. Sitkagran, lutzgran,
edelgran, europalerk og vrifuru betegnes som
pøbler som tar over norsk natur. Husk å spør
grunneier om tillatelse til å sage ned trær!
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GRØNNE GRÜNDERE
TEKST: LINDA THERESE UTSTØL

DE UTFORDRER
MOTEGIGANTENE
HVA ER RETTFERDIG OG MILJØVENNLIG MOTE
OG HVORDAN SER DET UT I PRAKSIS? ER DET I HELE
TATT MULIG? VI HAR SNAKKET MED TRE AKTØRER
SOM PÅ HVER SIN MÅTE FORSØKER Å GJØRE
KLESINDUSTRIEN MER BÆREKRAFTIG.

Fokus

Inspirert av

naturen
H
EKNE lanserte sin første kollek
sjon høsten 2016 og drives av Anja
Hekne og Siglinde Maria Lunde.
Det er et klesmerke inspirert av na
turen, hver kolleksjon henter sin fargepalett
og navn fra en fugl.
De ønsker å være med på å endre mote
bransjen og definerer seg selv som del av
“slow fashion- bevegelsen”.

– Heldigvis har miljøet kommet ordentlig
på dagsorden og mange begynner å bli mer
bevisste. Det motiverer oss til å fortsette å
jobbe i den retningen vi gjør. Vi håper at vi
kan bidra til at folk kjøper litt bedre, litt min
dre og tar vare på det de har.

Det er viktige for oss å hjelpe folk til å ta
mer bevisste valg og samtidig inspirere
til å tenke mer på miljøet.
Vi knytter ideologien bak designet
sammen med det estetiske uttrykket på en
måte som setter naturen i sentrum og gjør
det gøy å velge miljøbevisst.

Fokus på kvalitet har vært viktig for oss.
Klærne skal vare lenger enn én sesong.
Mange butikker tar inn svært mange kollek
sjoner med tanke på at folk skal kjøpe nytt i
hurtig tempo. Da får man en bruk- og kastatferd som er svært uheldig for miljøet, sier
Siglinde.

HE
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FIVH

Hvilke konkrete ting har vært vik
tig for dere i startfasen?

HE
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En av de største utfordringene de tidlig
møtte på, var mangel på utvalg av bære
kraftige materialer.
– Vi ble litt overrasket. Når store kjeder har
begynt å bruke øko-materialer trodde vi det
var mye å velge i, men slik var det ikke, sier
Anja.
Hun forteller om mange turer på stoffmes
ser i Europa på jakt etter økologiske og re
sirkulerte materialer eller andre alternativer,
uten å finne det store utvalget.
Valget ente på økologiske og resirkulerte
materialer.

HEKNE ble etablert i 2013 av Anja Birgitte Daatland
Hekne og Siglinde Maria Lunde som har vært beste
venninner siden 1988. Anja har studert klesdesign
ved Ravensbourne College i London og markedsfø
ring ved CPHbusiness i København. Siglinde har en
master fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

for vask, lys og varme, og derfor er mer ro
bust. I tillegg foretrekker vi å benytte stoff
produsenter som er GOTS-godkjente.
GOTS er en global standard som stiller krav
til produksjonen i sin helhet. Alle ledd i pro
duksjonskjeden er valgt med omhu, med
tanke på å redusere negativ påvirkning på
miljøet så mye som mulig
Økologisk eller ikke-økologisk er mye
omdiskutert, hvorfor falt valget på øko
logisk bomull og resirkulert garn?
FIVH

HEKNE benytter økologisk bomull ettersom det
reduserer giftutslipp gjennom hele prosessen,
gir bøndene bedre inntekter og motvirker mono-
kultur som utarmer og ødelegger dyrkbar mark. Pro
dusenten i Frankrike samler inn tekstiler, sorterer på
farge og materialer for deretter å bryte ned tekstilene.
Så blir det spunnet nytt garn, og dette blir ikke farget
på nytt eller behandlet med andre kjemikalier. Resul
tatet er et slitesterkt garn som allerede har vært utsatt
HE

Å lage sine egne miljø
vennlige kleskollek
sjoner har lenge vært en
drøm for de to kvinnene
bak Hekne. På bildet en
klassisk vinterkåpe.
(informasjon og foto
fra produsent)

FOTO: BORJA LOPEZ DIAZ
MODELL: SOFIE LUNDØ
MAKE-UP-ARTIST: CECILIE DO
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Kan dere si litt om hvor klærne
blir sydd?

Vi har valgt å bruke en liten fabrikk i Tyrkia og
en i Litauen etter mye r esearch og tips fra
andre designere. Det er viktig for oss å være åpne
rundt produksjonen. Akkurat nå driver vi
faktisk å fikser på nettsidene våre, så kunden
skal ha tilgang til detaljert informasjon om
prosessen. Dette gjør det også lettere for oss
å rett opp i noe, om vi uten å ville det skulle
benytte oss av for eksempel uetiske produ
senter og leverandører
HE
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Kyniske

idealister
F
Noen av idealistene
bak Fair&Square,
( i brun genser
nærmest kamera)
Eva Heistø Kittelsen,
videre til venstre
Håvard Langmoen,
Caroline Skjørs
hammer, Sigmund
Hegstad og Øyvind
Ganesh Eknes.

air & Square er startet av Sigmund
Hegstad som er ansatt hos Fram
tiden i våre hender, (permisjon) så
han har erfart hva det vil si å mase
på at de store kleskjedene skal endre prak
sis. Han hadde sett seg lei av de knøttsmå
endringene som ble gjort og ville starte noe
eget. – Ja vi er idealister, men vi er kyniske
idealister. Vi praktiserer en tøff idealisme
med strenge krav til etikk og bærekraft, sier
Hegstad.

Fokus

FOTO: AMIR SHAHEEN
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Spoler vi noen år frem i tid har klesmerket
hans Fair & Square startet salg av t-skjorter
og andre basisplagg. Klærne blir sydd på en
fabrikk i Kina drevet av Fair & Square, hvor
arbeiderne har, tilnærmet lik, norske arbeids
forhold. Sigmund forteller at det er viktig
med færrest mulig mellomledd og under
leverandører i produksjonskjeden, fordi det
gjør at de har større kontroll. De har ambisjo
ner om, i motsetning til de store kleskjedene,
å eie hele produksjonskjeden. Da har de
større bestemmelsesrett og er mye sikrere på
at klærne de selger er 100% etiske.
Akkurat nå er Fair & Square av
hengig av å kjøpe stoffet de bruker
i produksjonen. Føles dette som et litt
bittert kompromiss?
FIVH

Egentlig ikke, svarer Sigmund. Valget
sto mellom å starte eller ikke starte, det
var aldri realistisk å begynne med alt på en
gang. Vi er i en prosess, men det har vært vik
tig å ha åpenhet rundt det, både der vi er nå
og dit vi vil. Produsenten av stoffet er oppgitt
F&S

NOEN K AN K ANSKJE
S E PÅ D E T Å G Å IN N I E N
B R A N S J E M A N E R K R I T I S K
T IL S O M S E LV M O T S I G E ND E

UTFORDREREN:
Sigmund Hegstad hadde
sett seg lei av knøttsmå
endringer i klesbransjen
og valgte å starte egen
klesproduksjon gjennom
sitt eget selskap. Nå
driver de egen fabrikk i
Kina og har ambisjoner
om full kontroll av alle
leddene i klesproduksjo
nen bakover til råvarene.

på våre nettsider og vi har selv vært på besøk.
Det virker som de er en av de bedre, men det
beste hadde vært å produsere stoffet selv.
Noe vi ønsker å jobbe mot å få til i framtiden.
Noen kan kanskje se på det å gå inn i en
bransje man er kritisk til som selvmotsigende.
For eksempel er bruktmarkedet for klær
enormt, med tanke på hvor resurskrevende
det er å produsere klær, hvorfor produsere
fler? Dere er jo også opptatte av at klærne skal
være bærekraftige miljømessig.
- I løpet av de siste årene har klessalget
i Norge gått ned, mens Fair & Square sitt
salg går opp. Det betyr at istedenfor at vi har
laget et nytt marked, har vi heller gitt folk et
alternativ til de uetiske kleskjedene. Gjen
nom å gjøre hvordan vi tenker rundt kles
produksjon kjent, er det også med på å gjøre
folk mer bevisste, sier Sigmund.
Det er ikke tilfeldig at Fair & Square har
konsentrert seg om å lage nøytrale basisplagg
som kan vare. De tenker heller trend i et tiårs
perspektiv enn sesongbaserte kolleksjoner og
trendy døgnfluer. Han kan også avsløre at de
har ambisjoner om å resirkulere materialer
for at klesproduksjonen deres skal bli en enda
mindre belastning på miljøet. Og de tenker
på miljøvennlige alternativer til fabrikken i
Kina, som for eksempel solcellepanel.
- Å sy klær på en rettferdig måte når man
eier fabrikken er lett, det vanskeligste er
miljøaspektet. Sigmund forteller om hvor ut
fordrende det er å holde tunga rett i munnen
i jungelen av research og påstander om hva
som er mest bærekraftig, men at de hele tiden
er på utkikk etter å forbedre seg.
FIVH

Har du noen eksempler?

F&S

FOTO: ØYVIND GANESH EKNES
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Vi har valgt å pakke klærne våre i plast,
fordi vi måtte ta en rask avgjørelse og vi fant
ingen realistiske alternativer. Vi jobber nå
med å bytte ut alt av plast med mer bære
kraftige materialer. Fair & Square ble oppret
tet både for å kunne garantere for en etisk og
miljøvennlig klesproduksjon, men også for å
jobbe mot et større mer overordnet mål om
rettferdig fordeling. Han nevner blant annet
planer om å starte fabrikk i Romania.
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Lidenskap

for design og mote.

K

lesbutikken Just Fashion startet
egentlig som App-idé og skulle
hjelpe folk å finne fram til detaljene
rundt ulike merker. Eksempelvis:
finn designere som aldri bruker pels. Etter
en intensiv helg på Social innovation Camp
hadde Marthe Djupesland sammen med et
team av kreative mennesker opprettet Just
Fashion. En klesbutikk som selger bære
kraftig mote, midt mellom sosialt og kom
mersielt entreprenørskap og faller mange
ganger utenfor boksen folk liker å skape.
Hva legger du i bærekraftig klesproduk
sjon? Marthe forteller at hun forholder seg
pragmatisk til klesindustrien og har nesten
sluttet å bruke ordet «bærekraftig» fordi det
har blitt et utvanna trendord.
– Du kan ikke sette to streker under svaret
og si at alt vi leverer er bærekraftig. Vi tenker
aldri sort hvitt, men legget heller vekt på målet
designer har med det de
lager. Under «Production
Focus» på nettsidene våre
bruker vi forskjellige sym
boler som gir informasjon
om hvordan produkter
er laget og hvilke kriteria
de oppfyller. Vi har til og
med et negativt symbol,
LEATHER. Dette symbolet

N O E AV P O E N G E T M E D
BÆREKRAFTIG MOTE ER Å
S E N K E F O R B R U K O G DA E R
K VA L I T E T V I K T I G
14

sier at designer bruker skinn men ikke vet
hvor skinnet er fra.
Du har også tilfeller der råvaren ikke finnes
i god nok kvalitet i bærekraftig form. Kerber
produserer klassiske dresser i high-tech
polyester på egen fabrikk i Hoi An i Vietnam.
Dette er fordi hun mener klærne skal vare
lenge. Hvis et produkt holder i 10 år mer med
en råvare som ikke er bærekraftig, vil vi si at
dette er bedre enn å benytte en resirkulert
polyester som ikke holder mål kvalitets
messig.
Dere selger ganske rimelige
merker som Fair & Square og
Swedish Stockings, men også ganske
dyre plagg. Er dette et problem fordi
det gjør «bærekraftig» mote mindre
tilgjengelig?
FIVH

Vi er i hovedsak en butikk for mennes
ker som har lidenskap for design og
mote. Noe av poenget med bærekraftig mote
er å senke forbruk og da er kvalitet viktig, jeg
tror folk tar bedre vare på klærne sine om de
koster mer og at de tenker litt nøyere over
hva de kjøper. Hensikten er ikke å gjøre etiske
klær like billige som masseproduserte, men å
endre markedet og hvordan folk tenker om
plaggene de har på seg. Dessuten koster det
JS

Fokus

FOTO: ERIKA HEBBERT

Just Fashion ble startet av Marte Djupesland i 2014.
Butikken har klær fra 24 forskjellige designere både
utenlandske og norske. Det handler ikke om sort og
hvitt. Det handler om å dytte verden i en bedre retning
med hvert salg vi gjør, og som forbruker å kunne gjøre
de samme dultene med sin forbrukermakt hver gang
man har sjanse til det ifølge Marte Djupesland.

mer å produsere i mindre volum og saktere
prosesser. Langsommere prosessen gir igjen
leddene bakover i verdikjeden en sjans til å
bry seg om det de lager, både håndtverks
messig og ved å knytte seg personlig til job
ben sin og føler stolthet for arbeidet. Jeg
mener altså at man først og fremst skal
skape design som har livets rett. Ikke bare
skape for å skape.
Marthe forteller at hun ser flere og flere
som sparer til produkter fra Just Fashion.
- Da vet vi de kommer til å verdsette pro
duktet de kjøper. Dessuten har du litt bedre
tid hos oss siden varene våre ikke blir borte
med en gang. Designer Elsien Gringhuis for
eksempel, har ikke kolleksjoner, hun kaller
det isteden kapitler i en bok og vil at alle ka
pitlene alltid skal være tilgjengelige.

Hva er din største utfordring når
det kommer til salg av rettferdig
mote?
FIVH

Råvaren er det største problemer. Jeg
skulle ønske vi hadde en egen person som
utelukkende jobber med råvarer. Hadde vi
hatt ressurser kunne vi bygge en database
med gode produsenter som hele tiden
skulle oppdateres. I dag er vi nødt til å stole
på sertifiseringer som GOTS osv. BCI, Fair
Wool og andre små ideelle produsenter er
også på vei mot noe bra. Flere av våre desig
nere handler råvare fra leverandøren Lebens
kleidung som kun har bærekraftige produk
ter, men som sagt, vi skulle ønske vi kunne
ha nærere forhold til produsenter bakover i
kjeden og visste mer av historiene deres.

FIVH FØLGER PENGENE
FOTO: ERIK F. BRANDSBORG AKTIV I OSLO NO

NOBELSTIFTELSENS

ATOM-MARERITT
DEN SVENSKE NOBELSTIFTELSEN
LEGGER KORTENE PÅ BORDET
ETTER AVSLØRING FRA FRAMTIDEN I VÅRE HENDER OM
OMSTRIDT PENGEPLASSERING
I PRODUKSJON AV ATOMVÅPEN.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN
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E

tter at Framtiden i våre hender
nylig avslørte at Nobelstiftelsen
har investert deler av formuen
sin i tvilsomme og omstridte
virksomheter – blant annet produksjon av
atomvåpen – har stiftelsen som forvalter
formuen etter Alfred Nobel, valgt å bekrefte
opplysningene fra Fivh.
Det var under en direktesendt radiodebatt
26. oktober i Dagsnytt 18 mellom lederen for
det norske nobelinstituttet Olav Njølstad
og lederen av Framtiden i våre hender Anja
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Bakken Riise - at den norske fredsprissjefen
bekreftet at pengene bak den prestisjetunge
prisen var investert i atomvåpen.
FLERE UKER MED
INTERNASJONALT PRESS

Innrømmelsen kom flere uker etter at Fram
tiden i våre hender for annen gang avslørte de
omstridte pengeplasseringene. Avsløringen
fikk bred omtale i nordiske og flere euro
peiske nyhetsmedier. Fredsprisvinneren selv,
Den internasjonale kampanjen for forbud

FOTO: KELLY MICHALS

Det gleder oss at
de nå forplikter seg til å
komme seg ut av disse
atomvåpenselskapene
– Anja Bakken Riise leder i Fivh

mot atomvåpen, ICAN gikk også ut å krevde
at Nobelstiftelsen ryddet opp i forholdene.
– En viktig innrømmelse og en viktig seier,
sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i
våre hender.

Atombomben B57 under
produksjon fra 1963 til ca 1990.
Et såkalt taktisk atomvåpen
konstruert av USA under den
kalde krigen for å kunne slippes
fra fly i høy hastighet.

«HAR INVESTERT SEG
INN I EN ETISK HENGEMYR»

Allerede i 2005 avslørte Framtiden i våre
hender at Nobelstiftelsen manglet etiske
retningslinjer, hemmeligholdt porteføljene
og at de ikke var i stand til å utelukke investe
ringer i klasevåpen, leveranser til amerikansk
forsvarsindustri og flere verstingselskaper
som på det tidspunktet var ekskludert av nor
ske fondsforvaltere.
«Nobelstiftelsen har investert seg inn i en
etisk hengemyr. Stiftelsen har ingen etiske
retningslinjer, de hemmeligholder porte
føljene og stoler blindt på sine kapitalforval
tere. Resultatet er at nobelprisene like gjerne
kan finansieres gjennom klasebomber som
omstridt genteknologi», skrev Framtiden i
våre hender den gangen.
I år gjennomførte Framtiden i våre hender
på nytt en undersøkelse og fant da at stiftel
sen, som disponerer 4241 millioner svenske
kroner gjennom ulike fond, fortsatt mangler
solide etiske retningslinjer og har svært be
grenset åpenhet rundt sine investeringer.
Undersøkelsen fastslo dessuten at stiftel
sen var investert i våpenprodusenten Saab,

flere tobakkselskaper svartelistet av Oljefon
det og en rekke problematiske kull- og olje
selskaper. I tillegg viste undersøkelsene at det
er høyst sannsynlig at Nobelstiftelsen hadde
investert i selskaper som har blitt ekskludert av
oljefondet på grunn av produksjon av kjerne
våpen. Dette gjelder selskapene Airbus, Boe
ing, Safran og Northrop Grumman Corp. No
belstiftelsen valgte å legge kortene på bordet.
KLOKT AV NOBEL Å INNRØMME

– Endelig ser vi en åpen linje og en tydelig for
pliktelse fra Nobelstiftelsen, sier Anja Bakken
Riise, leder i Framtiden i våre hender. – Det er
klokt av stiftelsen å velge åpenhet, og det r iktig
og svært viktig at stiftelsen nå lover å selge
seg ut av atomvåpenselskaper. Det har andre
fondsforvaltere gjort for over 10 år siden, men
bedre sent enn aldri.
Njølstad gjorde det samtidig klart at
Nobelstiftelsen i mars fikk på plass nye etiske
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retningslinjer som skal sørge for at ingen
nye investeringer skal skje i denne typen
selskaper, samt at de i løpet av tolv måneder
vil kvitte seg med de eksisterende investe
ringene. Disse retningslinjene er foreløpig
ikke offentliggjort.
– Det er et klokt valg av Nobelstiftelsen
å omsider komme ut med denne infor
masjonen, sier leder i Framtiden i våre
hender, Anja Bakken Riise, og presiserer at
avgjørelsen er spesielt aktuell i år når Nobels
fredspris går til den internasjonale kam
panjen ICAN som arbeider mot nettopp
atomvåpen.
– Vi har i lang tid presset på for at de skal
gi tydelige svar på disse investeringene og
rydde opp. Det gleder oss at de nå forplikter
seg til å komme seg ut av disse atom
våpenselskapene, sier Bakken Riise.
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GRØNNE REISER

FRA OSLO
TIL TROMSØ UTEN EN

DRÅPE BENSIN
MED DET BESTE AV DAGENS ELBILTEKNOLOGI OG LADEINFRASTRUKTUR GÅR
LANGKJØRING I NORGE LEKENDE LETT. VI HAR TESTET «REKKEVIDDEKONGEN»
TESLA MODELL S 100D PÅ 3500 KILOMETER SVINGETE NORSK LANDEVEI.
TEKST OG FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

E

lbilens tid som rekkevidde
hemmet bybil du knapt våger å
kjøre med utenfor fylkesgrensene
er forbi. En ny generasjon elek
triske biler med opp mot 60 mil på batteriet er
her og enda mer er underveis. I bilindustrien
snakker man om neste to til tre årene som
«gamechanger» for batteribiler.
For med rekkevidde som nærmer seg
bensin-og dieselbiler og med tilgang til et
snart landsdekkende ladenett går vi inn i en ny
epoke for batteribilene.

rekkevidde og lademuligheter på strekningen
Oslo-Tromsø tur/retur.
Med over 50 mils rekkevidde på batteriet
forduftet alt av den velkjente rekkeviddeang
sten og måten å tenke kjøreplanlegging på
som alle elbilsjåfører kjenner godt.
Her begynner det å smake av en ny epoke
i privatbilens historie – nullutslippskjøretøy
med både rekkevidde, bagasjekapasitet, plass
og kjørekomfort som fullt ut kan konkurrere
med bensin- og dieselbiler.
KJØREMASKIN

STRESSTEST

Vi har stress-testet Tesla modell S 100D, det
beste som markedet for tiden kan by på av
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Tesla S 100 D er ikke bare en bil, den er et
råskinn av en kiøremaskin med 417 lydløse,
eksplosive hestekrefter under panseret. En
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vekt på drøye 2,5 tonn gir kjørekomfort og
stabilitet som først kommer til sin fulle rett på
en ekte langtur langs 3500 kilometer svingete
norsk landevei.
Teslas kjørecomputer anbefalte fire lade
stopp på veien fra Oslo til Tromsø, en strek
ning på omkring 170 mil. Der jo ikke så verst.
Men jeg må innrømme: rekkeviddefeigheten
slo inn – vi valgte å lade et par ganger ekstra
for å slippe å rulle inn til ladestasjonen med på
det minste 12 prosent gjenværende strøm på
batteriet. Mulige omkjøringer og andre uforut
sette hendelser gjorde også at det føltes trygt å
sikre oss med litt mer strøm enn nødvendig.
Vår erfaring er at Teslas computer gir et
svært realistisk bilde av hva bilen har å by på

Tilgang til markedets mest
effektive ladere - Teslas
superladere - var med på å
gjøre langturen Oslo-Tromsø
tur-retur - til en hyggelig og
problemfri reiseopplevelse.
Her fra ladestasjonen
Innhavet/Hamarøy med
hotell og nordnorsk
tradisjonsmat rett ved.

av rekkevidde. Bilens gps-system og ruteplan
legger gjør at sjåføren får opp kjørerute med
nøyaktig informasjon om avstand til neste
lademulighet og hva som gjenstår av batteri
kapasitet.
REKKEVIDDEREVOLUSJONEN

Et viktig tilleggspoeng er at Tesla tilbyr en vel
utviklet ladeinfrastruktur gjennom sitt nett
verk av supereladere som i dag er godt utbygd
i Norge og i mesteparten av vest-Europa.
Fortsatt har vi nok bare sett begynnelsen på
hva som er mulig av ladehastighet.
Halvannen time eller mer er lenge å vente
på at Teslas store batteripakke skal lades til
toppnivå. Til gjengjeld opplevde vi aldri kø
eller problemer av noe slag under ladestop

TUREN I ET NØTTSKALL:
Første ladestopp: Alvdal
Andre ladestopp: Grong
Tredje Ladestopp: Mosjøen
Fjerde Ladestopp: Storjord
Femte ladestopp: Innhavet
Sjette ladestopp: Setermoen
Antall overnattinger: 3
Avreise Oslo 24. juni ca. 17.00
-ankomst 27.juli 21.30.

Reisetid: 3 døgn og 4,5 timer
(76,5 timer). Det er naturligvis
mulig å få til denne reisen på
kortere tid, men hensikten
med vårt opplegg var først
og fremst å teste ut bilen og
ladeinfrastrukturen på langtur.

Det er elbil
som ble den
klare vinneren i
konkurransen om
å være det mest
miljøvennlige
transportalterna
tivet fra Oslo til
Tromsø på norsk
jord. (se egen
artikkel «Heia
Sverige» om
alternativet med
tog gjennom Sve
rige til Narvik og
buss til Tromsø
som gir enda
lavere CO2
utslipp)
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pene, selv om turen foregikk i slutten av
feriesesongen.
Ladestasjonene lå praktisk til med umid
delbar tilknytning til matservering og flere
steder også overnattingsmulighet. Og natur
ligvis var det mange gode tips å få fra andre
Tesla-eiere ute på veien. Som elbilsjåfør på en
ladestasjon føler du fort at du er medlem av

RANKING
LISTE
1
Tog Oslo StockholmNarvik, buss Tromsø.
(38 kg CO2)

2

en stor «familie». Jeg fikk både epostadresser
og knyttet kontakter, hadde mange hyggelige
samtaler under ladestoppene, noe som jeg
fortsatt har til gode å oppleve på en bensin
stasjon i forbindelse med tanking og pauses
topp med bensin- eller dieselbil.

Elbil gjennom Norge.
(62 kg CO2)

3
Elbil gjennom Sverige.
(66 kg CO2)
Tog Oslo-Fauske, buss til
Narvik, buss til Tromsø
(73 kg Co2)

5
Tog Oslo-Bodø, hurtig
ruten videre til Tromsø
(141 kg Co2)
6

Fly Oslo-Tromsø,
SAS eller Norwegian.
(207 kg CO2)

7
Dieselbil gjennom Norge.
(250 kg CO2)

8
Dieselbil gjennom
Sverige/Finland.
(264 kg CO2)
9

Bensinbil gjennom Norge
( 336 kg CO2)

10
Bensinbil gjennom
Sverige/Finland.
(365 kg CO2)
*Utslippene målt i kilo CO2
for hele reisestrekningen
forutsetter 1 person i bilen
som er det normale under
en jobbreise.

S

FOTO: STIG OLOF FORSBERG / FLICKR CC

HEIA
SVERIGE

4

ØNSKER DU Å REISE MEST
 ULIG MILJØVENNLIG FRA
M
SØR-NORGE TIL NORD-NORGE,
REIS GJENNOM SVERIGE.

kal du reise mest mulig miljøvennlig fra
sør (Oslo) til nord (Tromsø) i Norge bør
du reise med tog gjennom Sverige og
minst mulig på norsk jord. Forklaringen
er enkel: Svenskene slår oss ned i støvlene på mil
jøvennlig togtransport og tar deg betydelig lenger
nordover på skinner enn NSB.
VIA SVERIGE: Vår undersøkelse viser at en
reise fra Oslo til Tromsø med tog gjennom Sverige
til Narvik og buss videre gir et utslipp på 38 kilo
CO2. Reiserute: Oslo – Stockholm -Narvik (1 tog
bytte) + buss 4 timer. Avreise Oslo 11.32 Ankomst
Tromsø +1730. Totalreisetid 30 timer.
VIA NORGE: En reise med tog i Norge fra
Oslo til Fauske og buss videre til Tromsø, gir et
utslipp av 73 kg Co2 – altså rundt dobbelt så mye
som turen gjennom Sverige. Reiserute: OsloTrondheim-Fauske, (1 togbytte) + buss ( 2 bytter).
Avreise Oslo 16.02 ankomst Tromsø +1950. Reise
tid: 28 timer.
Det svenske reisealternativet med tog har to
viktige miljøfordeler framfor det norske. Det sven

ske toget går helt fram til Narvik (og du får
med deg den spektakulære Ofotbanen, reg
net av mange som en av villeste og vakreste
jernbanestrekningene i verden).
Svenske jernvegar(SJ) garanterer at togene
utelukkende går på fornybar energi fra vann
og vindkraft. Bussturen videre fra Narvik til
Tromsø er på omkring 250 kilometer, halv
parten av den i Norge.
Reiser du på skinner i Norge ender turen
i Fauske, mye lenger sør, og du må benytte
buss videre rundt 500 kilometer. I tillegg er
hele Nordlandsbanen dieseldrevet, en strek
ning fra Trondheim til Fauske/Bodø på over
100 mil. For øvrig den lengste banestreknin
gen i Norge.

Kilder: NSB,
Vestlandsforskning
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Fivh
nord

EKSTRA
8 siders fokus på Framtiden
i våre hender nord og kampen
for et grønt Nord-Norge.

Norges skattkammer

T

enk deg en landsdel som dekker 35 prosent
av det norske fastlandsarealet. Tenk deg
en landsdel med nesten alt av gjenvæ
rende norske olje- og gass-ressurser. Tenk deg
en landsdel med enorme ressurser innen fiskeri,
havbruk, mineraler og vann- og vindkraft og opp
levelsesturisme.
Nord-Norge er Norges skattkammer, mener Svein
Gunnar Karlstrøm, miljøveteran i nord og leder for

den voksende virksomheten til Framtiden i våre hen
der i Nordland, Troms og Finnmark.
Nord-Norge er framtidslandet, og det er også her
de viktigste norske miljøslagene i det tjueførste år
hundre vil stå, ifølge sjefen for Framtiden i våre hen
der nord. Les mer på de neste sju sidene om hvordan
Norges største miljøorganisasjon vokser jevnt og
trutt i det høye nord.

NORD
DET GROR I

FOTO: ALL OVER PRESS
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SATSER I NORD

6
RUNDT 40 PROSENT AV MEDLEMMENE I FRAMTIDEN I
VÅRE HENDER ER BOSATT I OSLO OG AKERSHUS. KNAPT
6 PROSENT KOMMER FRA NORD-NORGE. DET ØNSKER
VI Å GJØRE NOE MED SIER SVEIN GUNNAR KARLSTRØM
LEDER FOR FRAMTIDEN I VÅRE HENDER NORD.

F

ramtiden i våre hender Nord ble
etablert for fire år siden i november
2013. Det var den grønne ildsje
len Svein Gunnar Karlstrøm som
sammen med flere andre mente at organi
sasjonen burde klore seg sterkere fast i den
nordligste landsdelen. Den innflytta Trom
sømannen har omfattende erfaring med
lokalt miljøarbeid, blant annet som man
geårig regionleder for Grønn Hverdag og
lokallagsleder for Framtiden i våre hender.
-Det er ingen grunn til at oppslutningen
om Framtiden i våre hender i Nord-Norge
skal være så svak som den har vært opp gjen
nom årene, mener Karlstrøm. Det bor om
kring en halv million mennesker i landsdelen.
De tre nordligste fylkene rommer byer som
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Tromsø, Bodø, Narvik, Harstad, Mo i Rana,
Alta, Narvik, Mosjøen, og Hammerfest som
de største. Tromsø kommune har utviklet
seg til en et regionsenter med rundt 75.000
innbyggere. Her er det gode vekstmuligheter
mener Fivhs leder for Framtiden
i våre hender nord.
SLAGMARK FOR STORE
MILJØKAMPER

I løpet av rundt 2 måneder nå i høst har en
aktiv vervegjeng fått med 250 nye med
lemmer bare i Tromsø. Det er mer enn en
dobling av medlemstalletg av medlemstallet
framholder Karlstrøm. I tillegg har vi oppret
tet 3 nye lokallag det siste året, slik at vi nå har
til sammen 5 aktive lag i landsdelen. Det er
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er medlem
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Vi som bruker sykkel til daglig og som
slipper å sitte i lange kjedelige bilkøer er heldiggriser mener Svein Gunnar Karlstrøm, leder
for Framtiden i våre hender nord.

GRØNT NORD VIKTIG FOR NORGE

FOTO : AR
NE STOR

Ifølge Sintef kan de marine næringene pas
sere petroleumsnæringens eksportverdi
innen 20 år. I 2016 ble det eksportert fisk for
rundt 24,5 milliarder kroner bare fra NordNorge. Det utgjør rundt 60 prosent av lands
delens totale vareeksport, og 6,3 prosent av
all vareeksport fra fastlands-Norge.
Nord-Norge er ikke uten grunn blitt karak
terisert som «det norske skattkammeret».
Landsdelen rommer store og viktige natur
ressurser innen fiskeri, havbruk, mineraler og
vann- og vindkraft og opplevelsesturisme. Å
utvikle et grønt og bærekraftig Nord-Norge
er en viktig oppgave og vil ha betydning langt
utover landsdelen.

RØ NNIN
GEN

VIL MØTE VANLIGE FOLK
I VANLIG HVERDAG

Det er viktig å ikke glemme hverdagsmiljøet,
mener Svein Gunnar Karlstrøm. Skal vi få
folk med oss i miljøkampen må vi møte dem
i deres egen hverdag. Derfor har vi satset
på praktiske hverdagsprosjekter som økt
sykkelbruk og prosjektet «grønn mobilitet»,
på å stimulere og øke interessen for repara
sjon framfor å kjøpe nytt – og reduksjon i
matsvinn gjennom samarbeid med pioner
husholdninger som jobber systematisk for å
minske matkasting fra eget kjøleskap og eget
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ENTUSIASTISK
GJENG I TROMSØ:
Stående:
Tobias Haumann,
Svein Gunnar Karlstrøm,
Amund Hagen Kristiansen
med sønnen Fridtjof,
Johanne Brun Vekterud,
Solveig Stemkjær
Nordbakken,
Anna Maria Axiotou
Sittende:
Sjenia Johansen,
Victoria Cecilie Jensen,
Ylva Steg Eriksen,
Tuva Torstensen Mugaas.

bare en begynnelse, men det viser at vi kan
oppnå god vekst bare vi satser mener den
nord-norske ildsjelen.
Det er også andre viktige årsaker til at en
stor miljøorganisasjon som Framtiden i våre
hender bør styrke nærværet sitt i nord. Noen
av de viktigste miljøkampene de nærmeste
tiårene kan komme til å stå her. Nesten alt av
gjenværende norske olje- og gass-ressurser
finnes i havområdene utenfor den nord
norske kysten. Om dette blir hentet opp eller
ikke vil ha avgjørende betydning for Norges
utvikling som klimanasjon i dette århundre.
At olje- og gass finnes i sårbare havområder
med enorme sjømatressurser gjør kam
pen mot oljeboring i nordområdene desto
viktigere.

kjøkken. Dette ser vi virker sier Karlstrøm.
Folk forstår at en bærekraftig livsstil er
viktig og bra, ikke bare for miljøet, men også
for lommebok, trivsel og helse. Vi har veldig
gode erfaringer med hvordan økt sykkelbruk
har bedret formkurve og energi hos de som
har blitt med i for eksempel elsykkelprosjek
tet vårt.
-Jeg har til gode å høre at folk som i voksen
alder tar opp igjen sykling og bruker sykkel
som framkomstmiddel i hverdagen, klage
eller angre. Vi som bruker sykkel og slipper
å sitte i en kjedelig bilkø er heldig-griser sier
Svein Gunnar Karlstrøm og smiler, mens
han gjør klar sin velbrukte elsykkel fra uten
dørsparkeringen ved byens kjente bibliotek
bygning og setter kursen mot et nytt møte i
ishavsbyen.
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GRØNNE HVERDAGSREISER/ GRØNN MOBILITET
FOTO: MARIUS STORLI NANSY KROKAN

Marius Storli og Nansy
Krokan valgte å bytte
ut bil med elsykkel
som transportmiddel
til og fra jobb. Det
har de ikke angret et
sekund på. Til venstre
Amund Kristiansen
Hagen, Framtiden i
våre hender nord.

Fivh
nord

ELSYKKEL SLÅR ELEGANT BILEN
SOM TRANSPORTMIDDEL TIL OG
FRA JOBB I RUSHTRAFIKKEN I
TROMSØ. MARIUS STORLI, NANSY
KROKAN OG JOHANNES STORLI
ANGRER IKKE ET SEKUND PÅ AT DE
PARKERTE BILEN OG BEGYNTE Å
SYKLE TIL JOBB.
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ANGRER IKKE ET SEKUND

D

e tre som jobber i den lille Tromsøbedriften North Agency AS begynte
jobbsyklingen for et drøyt halvt år
siden da arbeidsgiveren sluttet seg
til prosjektet som drives av Framtiden i våre
hender nord. Den fysiske formen har blitt
merkbart bedre, vi får en energiinnsprøyt
ning før arbeidsdagen begynner og får
gratis trening på kjøpet, forteller de til
Magasinet Framtiden i våre hender.
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Daglig leder og innehaver Marius Storli i
North Agency forteller at han en stund hadde
vurdert å bytte ut bil med sykkel til jobb.
Veien fra boligen på Kvaløya til jobben er
omkring 15 kilometer en vei. Da jeg leste om
Framtiden i våre henders prosjekt «Grønn
mobilitet» og muligheten til å få støtte til kjøp
av elsykler og oppfølging av profesjonelle
trenere slo jeg til, og det har vi ikke angret
en sekund på forteller Storli. Til daglig bruk
til ulike møtebesøk rundt i byen er også el
sykkelen god å ha. Å slippe den evige jakten
på parkeringsplass er en stor befrielse. Med
elsykkel kommer jeg meg enkelt og kjapt fra
dør til dør uten å bli svett og med minimale
parkeringsutfordringer.
IKKE SYKLES SIDEN HUN VAR TENÅRING

I dag er de 3 i den lille Tromsøbedriften ivrige
hverdagssyklister og har ingen planer om å
sette seg bak rattet og gjenoppta matpakke
kjøringen igjen.

Nansy Krokan har ikke syklet til jobb den
dagen Framtiden i våre hender er på besøk
hos Tromsøbedriften – hun har like godt
tatt beina fatt de rundt 7 kilometerne fra
bostedet på fastlandet på den andre siden av
Tromsøbrua.
Jeg må innrømme at jeg har blitt litt bitt
av treningsbasillen. Krokan forteller at hun
ikke hadde sittet på en sykkel siden hun var
tenåring, men det tok ikke lang tid før hun ble
hektet på syklingen.
Hvis noen prøver en elsykkel for første
gang og ikke kommer tilbake med et smil om
munnen – så er det noe galt mener Tromsøkvinnen.
OPPLEVES IKKE SOM JUKSESYKKEL

Også den tredje ansatte i firmaet Johannes
Storli er godt fornøyd med erfaringene som
hverdagssyklist på elsykkel. I et intervju med
lokalavisa iTromsø forteller han at elsykkelen
som veier 21 kilo ikke oppleves som «jukse

Utfordrer matpakkebilister og sofagriser
Prosjektet Grønn mobilitet i Tromsø ledes av Framtiden i våre hender Nord, og støttes av
Troms Fylkeskommune med midler fra belønningsordningen. Prosjektet har en varighet
på to år og avsluttes sommeren 2018. Formål er å bidra til at flere innbyggere i Tromsø kut
ter ned på daglige bilturer med mer miljøvennlige grønne alternativer. I underprosjektet
for økt bruk av elsykler er folkehelse en viktig komponent.

sykkel». «På flat mark er det ikke så stor for
skjell fra vanlig sykkel, det er først og fremst i
bakkene det merkes. Da slipper man å stå på
sykkelen. Dessuten kan man selv styre hvor
mye motstand man ønsker», forteller han til
avisa. Litt batterihjelp er bra å ha i en bakkeby som Tromsø.
GJENNOMBRUDD FOR ELSYKLER

Elsykkelen er en gamechanger mener
Amund Hagen Kristiansen i Fivh nord som
leder prosjektet grønn mobilitet. Vi ser en
tydelig økning i bruk av sykler i Tromsø og
føler at vi er inne i en positiv bølge.
Utviklingen av elsykkelsalget og bruk av
elsykler har doblet seg hvert år de siste 5 årene
ifølge Sportsbransjen AS. I følge bransjeorga
nisasjonen går utviklingen så fort at myndig
hetene har problemer med å følge opp med å
utvikle god infrastruktur for de nye hverdags
syklistene land og strand rundt.
Vi ser også en klar økning i antallet vinter
syklister i byen ifølge Hagen Kristiansen. Nes
ten 400 tromsøværinger syklet over Tromsø
brua daglig i oktober i fjor. Det er en økning
på 18 prosent fra fjoråret. Tallet var også bra
for november måned. 287 syklister passerte
tellerne til Statens vegvesen hver dag.

hender samarbeider med den private helseog treningsklinikken Klinikk 24 om test av
deltakerne i elsykkelprosjektet.
Resultatene fra undersøkelsen viser at det
kan ha en veldig positiv effekt på helsen å
bytte fra bil til en mer aktiv transportmetode
til og fra jobb. På bare fem uker hadde mange
av testpersonene fin framgang, og alle ble
motivert av prosjektet.
Fordelen med elsykkel er at folk med
begrenset treningsbakgrunn kan komme
komme i gang med viktig lavintensitets
trening, forteller testansvarlig Kjell Olsen på
Klinikk 24. Vi vet at trening med lav intensitet
er en fin måte å komme i form på hvis man
starter på et relativt lavt nivå -og langt bedre
og mer virkningsfullt enn høyintensitetstre
ning. Testresultatene er ikke ferdig bearbei
det, men målingene til nå viser for eksempel
god innvirkning på blodtrykknivå hos en del
av deltakerne. Flere befant seg i risikosonen
før start og fikk etter en del uker nivået ned
på et forsvarlig normalnivå.

FOLKEHELSEEFFEKT
Kjetil Olsen på Klinikk 24 i Tromsø mener elsykkel
er perfekt for de som vil trene seg opp fra en lav
eller moderat formkurve.

Elsykkelprosjektet som er knyttet til grønn
mobilitet har stor fokus på helse, forteller
Amund Hagen Kristiansen. Framtiden i våre
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REPARASJON OG GJENBRUK

Nå er det

På sykkelverkstedet kan du låne verktøy og få hjelp
og instruksjon, men poenget er at folk skal gjøre jobben selv.
På bildet sykkelreparatør- og instruktør Edgars Vilcans.

trendy
å leie, låne
og reparere

REPARASJON, UTLÅN OG LEIE HAR VÆRT EN
TREND EN STUND NÅ. EN UNDERSØKELSE FRAM
TIDEN I VÅRE HENDER STÅR BAK VISER
STORINTERESSE FOR ALTERNATIVER TIL
Å KJØP-BRUK -OG-KAST-HVERDAGEN.

Fivh
nord

K

jøper du ting du nesten ikke bruker?
Kaster du og kjøper nytt fremfor å
reparere? Framtiden i våre hender
nord har valgt å satse på gratis re
parasjonsverksteder og byttemarkeder i
Vesterålen, Tromsø og Alta og interessen
har vært stor.
TREFFER NERVE I TIDEN
Det er tydelig at vi treffer en nerve i tiden,
sier Fivh nord-leder Svein Gunnar Karlstrøm,
som sammen med lokale ildsjeler kan tilby
folk i lokalmiljøet sammen med de nord
norske lokallagene, mulighet til å reparere
både klær og sykler, og delta på byttekvelder.
I følge Karlstrøm har tilbudene slått godt
an. I Tromsø har de arrangert byttekvelder i
nesten 10 år.
Framtiden i våre hender har også støttet
den lokale utlånssentralen i Tromsø som har
blitt en suksess, blant annet med utlån av ski,
skøyter, telt, soveposer, liggeunderlag, sykler
og mye mer. Når vi stikker innom lokalene
en vanlig torsdagskveld i november er det full
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Stor interesse for
Framtiden i våre henders
reparasjonsverksted i Tromsø.
På bildet instruktør Jenny
Dølvik til venstre.
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Et flertall

vil reparere fram

for å kjøpe nytt

Et vanlig
menneske harmellom

3000 og
6000

ting, ifølge den japan
ske forfattaren Fumio
Sasaki som har blitt
verdenskjent for sitt
initiativ for å forenkle
egen hverdag og opp
fordring om å slutte
å kjøpe og samle på
eiendeler vi knapt nok
bruker.

Jenny
Dølvik til
venstre gir
instruksjon
i bruk av
symaskin.

14 kilo

aktivitet i sentralen som er praktisk lokalisert
ved byens kino og biblioteket.
I fjor benyttet rundt 1.750 mennesker seg
av lånetilbudet fra utstyrsbasen til Turbo
som utlånsentralen heter. Fram til 1. august
i år hadde 1.850 barn og voksne benyttet
seg av tilbudet. Det viser at interessen har
økt betydelig i år, sier Steinar Dahl, leder for
sentralen.

7 av 10

TID FOR VINTERSPORT
«Vi har satt oss som mål at i løpet av denne
vintersesongen skal alle unger ha tilgang på
et par ski. Vi ønsker å bidra til at barn og unge
ikke havner i utenforskap. Tall fra Nav viser at
cirka 800 barn og unge i alderen seks til 16 år
ikke har eget skiutstyr», fortalte daglig leder
Steinar Dahl i utlånssentralen til lokalavisa
iTromsø nylig.
Nå er det ski- og vintersportutstyr som er
mye etterspurt. Framtiden i våre hender nord
har tatt initiativet til en innsamlingsaksjon og
oppfordrer folk til å lete fram utstyr de ikke
lenger bruker og levere det til utlånsentralen.

Gjennomsnittsnordmannen
kjøper mer enn

nye klær i året, og
bytter mobil nesten
annet hvert år. Men en
undersøkelse Respons
Analyse har gjort
for Framtiden i våre
hender, viser at mange
ville reparert mer og
kjøpt mindre nytt hvis
det hadde vært bil
ligere å reparere:

ville heller reparert
mobiltelefonen sin
enn å kjøpe ny hvis
det hadde lønt seg
økonomisk.

5 av 10

ville gjort det
samme med klær.

POPULÆRT SYKKELKJØKKEN
I et lokale på Veitasenteret – som er blant
Tromsøs eldste handlesenter – er det full
virksomhet både med reparasjon av sykler
og klær. Veitasenteret framstår nå som et
alternativt senter hvor folkelige og lokale
virksomheter har fått god plass som en del
av den nye profilen. I underetasjen er det for
eksempel etablert et «pop-up-markedet»,
trolig det første innendørsmarked av sitt slag
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i Norge. Her kan lokale bedrifter og ildsjeler
leie plass for en kortere periode og prøve ut
produkter og tjenester mot publikum uten
å binde seg til faste og ofte kostbare lei
ekontrakter, forteller senterpilot May-Tordis
Simonsen står bak den nye handelsparken og
pop-up-markedet på Veita. Gjenbruk, miljø
og lokalt håndverk er viktige innslag i ut
formingen av konseptet, ifølge Simonsen.
-Vi er glade for å ha fått på plass Framtiden
i våre hender og reparasjonstilbudet deres
her. Det passer godt inn i den nye profilen
vår, forteller hun.
Bike Kitchen som nylig har flyttet inn på
senteret er et slikt tilbud. Det kom i gang
etter initiativ fra Amund Kristiansen Hagen
lokallagsleder i Fivh Tromsø/ prosjektleder
for Grønn mobilitet og trafikkplanlegger og
sykkelentusiast Carl Henrik Deiting.
Såkalte «sykkelkjøkken» eller «Bike Kit
chen» finnes allerede flere steder rundt om i
verden ifølge initiativtakerne. Et sykkelkjøk
ken er like mye et sosialt samlingspunkt
som et reparasjonstilbud. Det er et selv
hjelpverksted hvor folk må fikse syklene sine
selv, men hvor de kan låne verktøy og kan
få instruksjon av erfarne reparatører og syk
lister, forteller Amund Kristiansen Hagen. Et
terspørselen har vært stor og bekrefter det vi
vet – reparasjon og utlån er store nye trender
innenfor hverdagsmiljøvern og slår godt an
blant folk flest.
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GRØNN VEKST

Oversikt lokallag Nord-Norge*
ALTA LOKALLAG
Lokallagsleder: Anved Kvammen,
E-post: anved@altafolkehogskole.no
Øvrige styremedlemmer: Katrine
Berg-Hansen (sekretær), Sissel
Hesjevoll, Hanne-Marie Teige Hanse

REGIONLAG FRAMTIDEN
I VÅRE HENDER NORD
Leder: Svein Gunnar Karlstrøm
E-post: svein@framtiden.no
Øvrige ansatte: Amund Hagen Kristi
ansen, Rannveig Rivedal Nilsen

TROMSØ STUDENTLAG
Lokallagsleder: Victoria Jensen
E-post: victoriajensen01@gmail.com
Øvrige styremedlemmer: Tuva
Teresa Klunderud, Nora Karlstrøm,
Linn Asplin, Tuva Mugaas T
 orstensen.

TROMSØ LOKALLAG:
Lokallagsleder: Amund Hagen Kris
tiansen
E-post: amund@framtiden.no
Telefon: 41651370
Øvrige styremedlemmer: Johan
Swerd, Tuva Theresa Klunderud og
Kari Westergård

BODØ LOKALLAG:
Lokallagsleder: Melanie Merz
E-post: framtiden.bodo@gmail.com ,
Telefon: 90246155
Øvrige styremedlemmer: Kaja Stang
Opsahl, Ada Kvikstad Mathisen, Vivi
Marie Lademoe Storsletten, Melanie
Metz, Liss Jelstad (regnskapsansvar
lig), Øystein Nystad (revisor), Tomás
López (varamedlem)

LOFOTEN LOKALLAG
Lokallagsleder: Emilie Bollingberg,
E-post: emilie.bollingberg@gmail.com
Øvrige styremedlemmer: Fransiska
Elassen, Julie Spangebo, Stian
Håskjold, Åsne Wold, Ingrid
Malmqvist, Markus Wagge (vara),
Jenny Dølvik (vara)

Framtida i nord

Fivh
nord

UTFLYTTET TROMSØVÆRING OG LEDER FOR FRAMTIDEN I VÅRE HENDER,
ANJA BAKKEN RIISE, KAN GLEDE SEG OVER AT ORGANISASJONEN VOKSER I HELE
LANDSDELEN. HØSTENS VERVEKAMPANJE I NORD HAR VÆRT EN STOR SUKSESS.
TEKST: ANJA BAKKEN RIISE, LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

F

ramtiden i våre hender har vært
på plass med eget regionkontor
for Nord-Norge siden november
2013. Det er ekstra hyggelig å se
at vi vokser med både nye medlemmer
og nye lokallag. Vi har nå lag på plass i
både Bodø, Lofoten, Tromsø og Alta.
I min egen hjemby Tromsø økte vi
antallet medlemmer med rundt 70
prosent etter en vellykket vervekam
panje nå i høst.
Dette er bare begynnelsen. Vi har
ambisjoner om å få en sterk posisjon i
hele landet – og Nord-Norge er viktig.
Det er her mange av våre viktige
miljøslag i de neste tiårene vil stå.
Kampen om oljeressursene utenfor
den nordnorske kysten og i nordom
rådene våre vil være med på å avgjøre
hvilken rolle landet vårt skal spille i det
8

tjueførste århundres klimakamp.
Blir vi en fossil-sinke eller en grønn
foregangsnasjon?
Nord-Norge er et skattkammer av
ressurser og muligheter. Landsdelen
fortjener en bedre framtid enn å bli
arena for de siste krampetreknin
gene i den norske oljealderen.
Derfor er vi her. Derfor vil vi gjøre
Nord-Norge grønt.
Som du kan lese i denne utga
ven av medlemsmagasinet vårt
er aktiviteten stor i de nordnor
ske kommunene hvor vi nå er på
plass med lokale lag. Flere hundre
lokale ildsjeler dytter på for å styrke
det lokale miljøarbeidet i sine områ
der. Det er viktig for å mobilisere folk
flest – bare slik sikrer vi gjennomslag i
klima- og miljøpolitikken.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2017

Denne høsten har vi blant annet
rettet fokuset mot de mange gode
alternativene som finnes til overfor
bruk og bruk- og kast-mentalitet.
Byttekvelder, bruktmarkeder og repa
rasjonsverksteder er populære tilbud.
Folk flest, både i nord og ellers i landet
er villige til å endre eget forbruk av
hensyn til klimaet.
Over halvparten av oss ønsker å
reparere og leie framfor å kjøpe nytt.
Det ble bekreftet i en nasjonal under
søkelse som Respons Analyse nylig
gjorde for Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender foreslår som
et av flere tiltak å fjerne merverdiav
giften på reparasjoner og utleie for å
gjøre det lettere å ta vare på forbruks
varer eller leie framfor å kjøpe nytt.
Det alene løser ikke de omfattende
utfordringene knyttet til dagens
overforbruk, men det er skritt i riktig
retning av et samfunn hvor tilgang
er viktigere enn å eie og hvor bruk er
viktigere enn forbruk.
Takk for at dere er med i Framtiden
i våre hender. Sammen kan vi skape
en ny norsk grønn bølge.

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.
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ALARMISME, DOMMEDAG OG UNDERGANG ER
EN DÅRLIG STRATEGI NÅR MILJØBEVEGELSEN
SKAL ENGASJERE FOLK I Å LØSE KLIMAKRISEN,
MENER FORFATTER, FORSKER, BI-LEKTOR OG
MDG-POLITIKER, PER ESPEN STOKNES.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

P

er Espen Stoknes er utdannetpsyko
log med doktorgrad i økonomi. Han
har fått internasjonal anerkjen
nelse for sin innsats innen
klimapsykologi og klimakommunika
sjon, et nytt fagfelt som har utviklet
seg betydelig de siste 10 årene.
Fagområdet er fortsatt lite her i
Norge, men er i utvikling inter
nasjonalt. Det kanskje største
fagmiljøet har vokst fram ved
Yale Program on Climate
Change Communication,
et researchsenter knyt
tet til det amerikanske Yale
universitetet.

VÅR BESTE VENN HJERNEN

Klimapsykologene og andre som er knyttet
til fagfeltet, er ikke i hovedsak opptatt av den
naturvitenskapelige delen av klimaforsknin
gen, men studerer hvordan hjernen reagerer
psykologisk på informasjon om klimaviten
skap. Ofte irrasjonelt og motsatt av det vi ville
gjort om vi var gjennomført rasjonelle – og
ikke utstyrt med en menneskelig hjerne.
Hjernen leder mange av oss lett til å bortfor
klare, flykte eller fortrenge, det ubehagelige
og truende.
Nylig utga han boka «Det vi tenker på når
vi prøver å ikke tenke på global oppvarming»,
først i engelskspråklig versjon og i mars
2017 i norsk oversettelse. Boka har fått stor
oppmerksomhet både her hjemme og inter
nasjonalt. Blant annet er den belønnet med
«Outstanding Academic Title 2015 (top 25) fra
American Library Associations Choice.
I september deltok Stoknes som første
nordmann som foredragsholder på presti
sjetunge Tedtalk Global i New York i selskap
med blant annet folk som CNNs internasjo
nale sjefskorrenspondent og ankerkvinne
Christiane Amanpour, forfatter, journalist
og aktivist Naomi Klein, og artist og musiker
Yusuf Islam (Cat Stevens). Per Espen Stoknes
fortalte om 5 psykologiske barrierer som hin
drer klimaengasjement, et tema han utdyper
grundig i sin siste bok.
Per Espen Stoknes har en variert faglig bak
grunn både som foreleser, rådgiver for næ
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I september
deltok Stoknes
som første nord
mann som fore
dragsholder på
prestisjetunge
Tedtalk Global i
New York.

Hvilken nybakt
forelder kan ta inn over
seg at i løpet av den
nyfødte babyens levetid
vil planeten bli varmere
enn den har vært på
millioner av år?
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ringsliv og offentlig sektor, klinisk psykolog og
forfatter med til nå 4 bokutgivelser bak seg.
Hvordan ble han engasjert i klimaspørsmål
og hva fikk han til å vie seg på heltid til miljø
kamp og grønne løsninger? I følge Stoknes
selv skjedde et vendepunkt i tilknytning til
skilsmisse og familiebrudd for 10 år siden.
Slik gjengir Den norske turistforeningens
medlemsmagasin Fjell og vidde selve det
grønne vendepunktet i livet og karrieren til
Stoknes:
«Året var 2007. Per Espen Stoknes og
kona hadde valt å gå frå kvarandre og dele
omsorga for dei to sønene. Etter mange år
som familiemann, sat han der plutseleg heilt
åleine ein stjerneklar haustkveld. Han pakka
på seg yttertøyet. Ute i gatene kjende han
den kalde lufta mellom fingrane, og han såg
stjernene over seg. Det var då han tok valet.
– No som livet mitt var krasja, ville eg koble
meg på krisa på kloden. Eg ville bruke all mi
tid på klima, fortell han»
Per Espen Stoknes tok forsettet han laget
seg under høststjernene på ramme alvor. Det
grønne engasjementet har gjennomsyret
forskningsvirksomhet, forfatterskap, og per
sonlig liv i årene som fulgte. Han er skeptisk
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til effekten av en langt på vei moraliserende
form for kommunikasjon til mange forskere
og miljøaktivister– som Stoknes mener
ender opp med dystre og dystopiske fram
tidsberetninger. Stoknes ønsker seg «troll
bindende historiefortellere som kan inspirere
og spre livaktige og tiltrekkende bilder av en
fremtid hvor vi har bedre jobber, bedre helse
og lavere klimautslipp i tillegg til skoger på
bedringens vei».
VI TRENGER FLERE HISTORIER
SOM BEGEISTRER OSS

Miljøbevegelsen og klimaforskerne har i
liten grad tatt hensyn til det vi i dag vet om
hvordan vi som enkeltindivider reagerer
på store mengder negativ og skremmende
informasjon. – Hvilken nybakt forelder kan
ta inn over seg at i løpet av den nyfødte baby
ens levetid vil planeten bli varmere enn den
har vært på millioner av år? spør Stoknes.
Vi trenger historier som motiverer oss, ikke
skremmer oss, hevder Stoknes. Hvis ikke har
vi en lei tendens til å stenge av.
I et intervju med avisa Østlands-Posten får
Stoknes spørsmål om hvorfor han skrev boka
og gir denne begrunnelsen: «Jeg var frustrert

Per Espen Stoknes
karakteriseres dagens
klimakommunikasjon
som "den største
fiaskoen i vitenskaps
kommunikasjonens
historie".

KLAR FOR
STORTINGET
SOM VIKAR
I stortingsvalgkampen

Men nå blir den ferske
politikeren å finne på tinget
allikevel. Fra desember går
partiets eneste stortingsre
presentant Une Aina Bast
holm ut i fødselspermisjon
og Stoknes rykker inn i hen
nes sted. Det ser han fram
til. Det er ikke usannsynlig
at det endelige slaget om
ojeboring i nord kommer
opp med full tyngde i perio
den Stoknes er vikarierende
stortingsrepresentant. Det
har han neppe noe i mot.
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som ligger bak oss har Per
Espen Stoknes stått på bar
rikadene som Miljøpartiet
de grønnes andrekandidat
i Oslo. På landsbasis opp
nådde de grønne på 3.2 pro
sent og i Oslo havnet Mdg
på 5.9 p
 rosent. For Stoknes
skilte det bare 6-7000 stem
mer fra en stortingsplass.

over måten klima ble kommunisert på fra de
vitenskapelige, rasjonelle og offentlige avsen
derne. Det var for meg åpenbart at klimasamtaler og klima-informasjon gang på gang
gikk i de samme grøftene. Hvis målet var å
kommunisere på en måte som kan engasjere
folk, og ikke få folk flest til å stenge av, så har
det meste blitt gjort på feil måte».
KLIMAKAMP I BAKEVJE?

HVORFOR UT I
REALPOLITIKKEN?
Det kom til et punkt.
hvor jeg følte tiden var
moden for et mer direkte
engasjement for de grønne
verdiene jeg sto for – enn
det jeg kunne få til som
akademiker og forsker, sier
Stoknes. Det handler om å
kunne se seg selv i speilet og
vite at jeg handler i tråd med
det jeg tror på.

Har klimakampen havnet i en bakevje?
Vi vet mye, men gjør lite i forhold til det vi
har av dokumentasjon og fakta på bordet, og
mye av det vi gjør virker mot sin hensikt, tror
Stoknes.
Overraskende nok har både vanlige vel
gere og politikeres bekymring over klima
endringene minket – spesielt i mange rike
land – de siste 25 årene. Dette er det motsatte
av hva man ville ha ventet seg ut fra en vi
tenskapelig resonnering. Amerikanernes
bekymring for klima har vært synkende siden
1989, trass i at de objektive dataene er blitt
styrket med tusenvis av nye studier og rap
porter. I Norge er nedgangen i antallet folk
som bekymrer seg faktisk enda sterkere enn i
USA, sier Stoknes.
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I mer enn 30 år har engasjerte og vel
menende forskere, talspersoner og andre
prøvd å nå ut med fakta om klimaendringene
og få oss til å handle i samsvar med den
alvorlige trusselen som dette utgjør. De har
dessverre ikke lykkes i å få et flertall av oss til
å prioritere saken høyt, som den roper på.
Ifølge Stoknes kan dette karakteriseres som
«den største fiaskoen i vitenskapkommuni
kasjonens historie».
Dette krever en radikal endring i hvordan
man bør kommunisere klimabudskapet.
Et viktig spørsmål er hvordan og hvorfor
endret klimavitenskapen seg til et så betent
og fremmedgjørende tema, sier Stoknes, Det
er jo åpenbart at om det fantes en felles sak
for hele menneskeheten- en visjon av typen
«månelanding» - så er det å ta vare på luften
vi alle deler, vårt felles klima. Alle som driver
med klimakommunikasjon og informasjon
om dette bør spørre hvordan og hvorfor en
slik potensielt forenende visjon stadig har
blitt mer splittende, utfordrer Stoknes.
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Svaret finnes i stor grad i psykologien,
 ener forfatteren. Bare max 15-25 prosent
m
av oss er innenfor rekkevidde til å kunne
påvirkes av rasjonelle klimaargumenter. Alle
vi andre reagerer forutsigbart – irrasjonelt.
Det er neppe noe i veien med vår grunnleg
gende evne til å forstå krisens alvor. Det
vitenskapelige grunnlaget bak konklusjonen
om at kloden er på vei mot en truende glo
bal oppvarming er krystallklart. Alle viten
skapsakademier i verden har dobbeltsjekket
klimafaktaene og modellene. Skeptikere har
trippelsjekket dem. Det er i dag vitenskape
lig enighet om at alvorlig global oppvarming
skjer, og at den med svært stor sannsynlighet
er menneskeskapt.
FEM FLUKTVEIER FRA DÅRLIG
KLIMASAMVITTIGHET

Dypest inne i oss vet vi jo at noe er riv rus
kende galt med den politiske kursen vi for
tiden har begitt oss ut på. Allikevel velger et
flertall å overse det som om det skulle gjelde
en mindre vannlekkasje og ikke selve men
neskenes livsgrunnlag, mener Stoknes. I
boka har han beskrevet fem fluktveier fra
den ubehagelige sannheten om klimakrisen.
Forfatteren kaller dem for fem barrierer mot
klimahandling. De fungerer som usynlige,
indre forsvarsmurer som hindrer budskapene
fra å føre til engasjement og handling.
1. Distanse. Klimasaken oppleves som fjern

Mer FU
FART TT,
– MIND OG FES
RE DOM
MED T
AG

Per Espen Stoknes
har fått internasjonal
anerkjennelse for sin
siste bok om klima
kommunikasjon. Her
fra TedTalk i New York
i september.

for de fleste av oss. Vi kan sjelden se
klimaendringene direkte. Isbreene som
smelter er langt unna. Det samme gjel
der mange naturkatastrofer som øker i
omfang. De mest omfattende følgene er
langt framme i tid – i neste århundre eller
enda lenger unna.
2. Dommedag. Vi har hørt at «forskerne slår
alarm» og «vi er på vei mot katastrofe» så
mange ganger at det ikke vekker oss opp
lenger. Når det samtidig ikke snakkes nok
om de praktiske løsningene og troverdige
veier ut av krisen – så vokser følelsen av
hjelpeløshet. Som art er vi forutsigbart
negative til tap og trusler om undergang
uten tydelige fiendebilder.

Folk må ønske å bo i et klima
vennlig samfunn fordi de mener det
er bedre,ikke fordi de blir moralisert,
skremt eller beordret til det
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3. Dissonans. Hvis det vi vet om klimakri
sen (sammenhengende mellom utslipp
og temperaturøkning) og det vi gjør
(kjører mye bil, flyr, spiser biff ) oppstår
det en dissonans. Ved å tvile på eller ba
gatellisere det vi vet (faktaene) kan opple
velsen av avstanden mellom liv og lære bli
mindre plagsom. Vi føler oss bedre etter
en rettferdiggjøring eller bortforklaring
av våre egne utslipp.

4. Benektelse. Dersom det vi vet og hører
om klimakrisen blir for overveldende kan
vi reagere med aktivt å benekte fakta eller
overse det helt. Menneskers hang til be
nektelse springer ut av ubevisste behov for
selvforsvar, ikke uvitenhet, lav intelligens
eller for lite informasjon.
5. Identitet. Vi filtrerer nyheter gjennom vår
yrkesmessige og kulturelle identitet. Vi ser
etter informasjon som bekrefter rollen vår
og identiteten vår. Motsatt filtrerer vi vekk
informasjon som utfordrer den. Kulturell
identitet overstyrer faktaene.
Disse fem barrierene er hver for seg bety
delige og sterke. Sett under ett kan de virke
uovervinnelige. Antiklimabevegelsen har hatt
suksess med å aktivere hver av disse barrie
rene i kampen mot klimavitenskapen. Av van
vare har klimakommunikatørene også ofte
aktivert dem, gjennom kommunikasjonsstra
tegier og budskapsutforming som langt på vei
ser bort fra hvordan de fleste av oss er skrudd
sammen som mottakere.
Hvordan bryter vi igjennom disse massive
psykologiske forsvarsverkene– spør Stoknes.
Vi har forsøkt å bryte igjennom med stadig
flere fakta, bedre data-visualiseringer og åt
tehundresiders rapporter. Vi har gått den
veien før og om og igjen havnet i grøfta. Det
er kanskje på tide å gi opp forsøkene på å
hamre videre på forsvarsverkene og slutte
med å anklage den andre siden for å være
tankeløse benektere. Det er fruktesløst å tro
at det er mulig å brøyte seg vei rett igjennom
forsvarsverkene med stadig skarpere, og mer
skremmende rasjonelle informasjonskam
panjer. Men kommunikatørene kan lykkes
i å unngå disse barrierene. Mitt forslag er at
vi går bort fra lineær antagonisme og ossmot-dem-tenkning. Folk må ønske å bo i et
klimavennlig samfunn fordi de mener det er
bedre, ikke fordi de blir moralisert, skremt el
ler beordret til det.

POSITIV INNRAMMING

Informasjon og kommunikasjon om den far
lige klimakrisen trenger i langt større grad enn
til nå å balanseres med tiltrekkende og posi
tive innramminger, ifølge Stoknes.
– Vi orker ikke å være i et dommedagsmo
dus med fokus på apokalypse og undergang
hele tiden. Det reduserer muligheten til å opp
leve glede i hverdagen, positive forventninger
til framtida og leve det gode enkle livet – som
for mange er selve målet med en bærekraftig
og grønn livsstil. Det er all grunn for store
deler av miljøbevegelsen, inkludert Framtiden
i våre hender til å ta inn over seg at den nesten
gammeltestamentlige varslerrollen med hevet
pekefinger og undergang i blikket, både er
en dårlig kommunikasjonsstrategi – og hem
mer organisasjonene fra å få gjennomslag på
løsninger og mobilisering av nye grupper i
klimakampen, tror Stoknes.
Psykologiforskere har kommet fram til at
det beste forholdet mellom antallet positive
og negative følelser ser ut til å være tre til en.
Dette er helt motsatt av det som har vært
forholdet i klimakommunikasjonen, ofte med
en for muligheter og fire for katastrofe. Altså
bør vi for å skape mest mulig engasjement i
klimasaken – kommunisere minst tre positive
muligheter og løsninger for hver negativ nyhet
og følelse.
«Den store samfunnsomveltningen vi er
i ferd med å gå inn i, det «grønne skiftet» vil
prege absolutt alt rundt oss de neste tiårene.
Hvorfor ikke gjøre det underholdende, me
ningsfullt, morsomt og berikende? Hvis alt
bare er «ta deg sammen» eller «skjerp deg», så
er det ingen som orker stå løpet ut.
En løsning fungerer så mye bedre når folk
ønsker den, liker den eller elsker den, enn hvis
de tar den i bruk på grunn av skyldfølelse, plikt
eller frykt for straff. Mindre dommedag – mer
futt, fart og fest er metoden til Per Espen
Stoknes.
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MINIBIOGRAFI
 NAVN:
Per Espen Stoknes
ALDER
50, født 9. mars 1967
 UTDANNING
Doktorgrad i økonomi og
embetsstudium i psykologi
fra Universitetet i Oslo.
B
 AKGRUNN:
Førstelektor ved BI, har
jobbet mange år i nærings
livet, som konsulent og
grunder, samt mange år
som akademiker som
foreleser, forfatter og
forsker. Han har vært
rådgiver for stortings
gruppa til Miljøpartiet
de grønne. Stoknes har
også lang erfaring med å
jobbe opp mot offentlig
forvaltning og har jobbet
som klinisk psykolog og
organisasjonspsykolog.
A KTUELL:
Har høstet internasjonal
oppmerksomhet og aner
kjennelse for sin bok «Hva
vi tenker på når vi ikke
tenker på klimakrisen».
Overtar som vikar i Stor
tinget for Une Aina Bast
hom (Mdg) i desember i år.

27

UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE

Jakter på nye trender og bevegelser innenfor
internasjonal miljø– og klimakamp. Han er
utdannet medieviter og nå nestleder i Fram
tideni våre hender. Tidligere var han uten
landssjef i Utviklingsfondet.

Kunsten å rane et land
HVORFOR HAR HELLAS FÅTT EN
ROLLE I EUROPA SOM MINNER OM
ET GJELDSTYNGET AFRIKANSK
ELLER LATIN-AMERIKANSK LAND
PÅ 1980 OG 1990?

L

andets tidligere finansminister
har skrevet bok om sin kamp mot
«Europas dype elite». Det har
blitt en fortelling om egoisme,
kynisme og barnslige maktmennesker, et
glimrende historisk og litterært dokument.
Nå som ting går så kjapt er det sikkert
mange som har glemt Yanis Varoufakis. Men
han var altså gresk finansminister et halvt års
tid i 2015, etter at det radikale venstrepartiet
Syriza seilte inn i regjeringskontorene på
en bølge av misnøye mot serien av spare
programmer de forrige regjeringene hadde
akseptert. Bakgrunnen for det igjen er eu
rokrisen som i sin tur fulgte i kjølvannet av
finanskrisen i 2008.
KAMPEN MOT TROIKAEN

I boka «Adults in the Room: My Battle with
Europe’s Deep Establishment” beskriver
Varoufakis sine måneder som finansminister,
der han hadde ansvaret for forhandlingene
med den beryktede «troikaen» bestående
av EU-kommisjonen (EC), Den europeiske
sentralbanken (ECB) og Det internasjonale
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pengefondet (IMF). Både litterært og som
historisk dokument er dette en glimrende
bok. Paul Mason i the Guardian omtaler den
som «en av de største politiske memoarene
noensinne».
Historien begynner med Syrizas valgskred
i 2015. Overført til norske forhold, er det som
om Rødt og SV hadde slått seg sammen, fått
flertall og dannet regjering (med et lite støtte
parti). For at det skulle kunne skje, måtte de
dominerende partiene Høyre og Arbeider
partiet bortimot kollapset fordi folket sluttet
helt å tro på deres løsninger. Det er omtrent
dette som har skjedd i Hellas. Foreløpig
har det meste av proteststrømningene blitt
fanget opp av Syriza på venstresiden, men
også det ultranasjonalistiske Gyllent Daggrypartiet fikk økt støtte i 2015-valget, med 16
parlamentsmedlemmer.
Yanis Varoufakis var ikke politiker før
2015-valget, men professor i økonomi. Han
har tydelig tilhørighet på venstresiden, og
har vært en tydelig stemme i debatten om
finanskrisen i Europa. I flere år hadde han job
bet med konkrete forslag til hvordan Hellas
kunne komme seg ut av gjeldskrisen på en
fornuftig måte. Hans forslag var også på kol
lisjonskurs med deler av Syriza, som mener at
det beste er en «Grexit», altså at Hellas forlater
euroen. Nøkkelargumentet er at et land i krise
er avhengig av å kontrollere sin egen valuta og
sentralbank, for blant annet å kunne devalu
ere valutaen for å få fart på økonomien igjen.
Selv om Varoufakis er enig i at Hellas aldri
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burde blitt med i eurosamarbeidet, mener
han at en Grexit ville vært katastrofalt både
for Hellas og Europa.
Likevel var grexit-trusselen en sentral
del av Varoufakis’ forhandlingsstrategi. I
2015 skulle nemlig Hellas inn i nok en runde
med forhandlinger med Troikaen, om en
ny, tredje pakke med kriselån og budsjett
kutt. En tredje runde med slike lån var etter
Varoufakis’ oppfatning, det eneste som var
verre enn Grexit. Derfor var det viktig å ha

dette på bordet som en mulig løsning, der
som det ikke var mulig å få med troikaen på
en mer bærekraftig løsning.

• • Noen i Berlin har ringt til noen i Beijing og gjort
det tydelig at ingen skal inngå avtaler med Hellas

UTDATERT LØSNING?

En slik løsning for Hellas likner litt på de
løsningene verden til slutt ble enige om var
det eneste fornuftige for de fattige utviklings
landene som ble fanget i en gjeldsfelle i løpet
av 1980- og 1990-tallet. Land som har altfor
høy gjeld kan rett og slett ikke spare seg ut av
problemene gjennom budsjettkutt, fordi slike
kutt kveler økonomien og gjør det umulig
å investere i kort- og langsiktige tiltak som
stimulerer vekst og utvikling. Likevel er det
denne medisinen Troikaen foreskrev for Hel
las, som om noen hadde funnet et gammelt
strukturtilpasningsprogram for et afrikansk
land fra 1987 og tenkt at «dette virket kanskje
ikke så da, men funker sikkert for Hellas på
2010-tallet».

Varoufakis’ oppskrift er en ganske moderat
tilnærming: Utgangspunktet er å akseptere
at Hellas egentlig er konkurs – landet har
ikke inntekter til å dekke sine økonomiske
forpliktelser. Sparepakkene og kriselånene
har til nå ikke fungert fordi de har vært basert
på urealistiske forventninger til vekst, men
har derimot forårsaket en enorm humanitær
kostnad gjennom kutt i offentlige utgifter.
Disse kuttene gjør det også umulig for den
greske regjeringen å investere i tiltak som
kan skape optimisme og vekst i både privat
og offentlig sektor. Dermed vil kreditorene –
Troikaen – få tilbake mer av pengene sine ved
å gjøre en avtale med Hellas, der noe av gjelda
ettergis og den greske regjeringen får langt
FOTO: SASCHA KOHLMANN / FLICKR CC

Finanskrisen har påført den greske befolkningen store sosiale og økonomiske
problemer. Antall hjemløse har økt kraftig og mange familier makter ikke lenger
å få endene til å møtes. Her en mann som bruker fortauet som soveplass.
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større frihet til å drive et økonomisk program
som kan stimulere økonomien igjen.
KYNISME, EGOISME OG BARNSLIG
OPPFØRSEL

Varoufakis beskriver hvordan han reiser
rundt i Europa og til Washington for i første
omgang å ha uformelle diskusjoner med
sentrale beslutningstakere. I slike uoffisielle
møter er det ingen som protesterer mot
planene hans, noen uttrykker tvert imot
entusiastiske støtte. Men likevel, når han
faktisk prøver å få til reelle forhandlinger,
opplever han en kombinasjon av kynisme,
egoisme og barnslig oppførsel. Noen
eksempler:
«Alle» vet at det egentlig er Tysklands
mektige finansminister Wolfgang Schauble
som bestemmer. Men det er umulig for
Varoufakis å få til en reell diskusjon med
Schauble om forslagene, verken i en-til-enmøter eller under EUs finansministermøter.
Tyskeren spiller bare ballen videre.
Når Hellas er i ferd med å få på plass en
slags investeringsavtale med Kina, noe som
ville gitt dem litt pusterom og bedre for
handlingskort overfor Troikaen, stopper alt
plutselig opp. Forklaringen: Noen i Berlin har
ringt til noen i Beijing og gjort det tydelig at
ingen skal inngå avtaler med Hellas.
Under møtene i Brussel blir Varoufakis
utsatt for en systematisk svertekampanje
i mediene, basert på lekkasjer, hemmelige
kilder og direkte løgner.
Enden på visa for Varoufakis’ del er ikke
mindre av en gresk tragedie, men den anbe
faler jeg folk å lese seg fram til selv.
Det er få som kommer godt ut av Varoufa
kis’ fortelling.
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Rabattkode fivh gir
15% rabatt i nettbutikken.

“Naturens kur mot hudplager”
Kløe, tørr hud og hudplager? - Prøv Optima.
• Utan miljøgifter/parabener
• Anbefalt av Grønn Hverdag

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

Forhandlarliste og nettbutikk, sjå: www.optima-ph.no
OPTIMA PRODUKTER AS

Miljovennlig
& resirkulert
l
Matbokser, termoser og drikkeflasker i rustfritt stål

Miljøvennlige baby-, barne- og voksenklær,
samt sko, leker, utstyr og FairTrade-produkter.

Butikk: Bentsebrugata 31c - Bjølsen/Oslo
englebarn@englebarn.no - englebarn.no
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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

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

Magisk mjuk bambus

Magisk myk
bambus

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

Sjekk ut vår nettbutikk

www.økoland.no

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

RR ee ii nn

Et økologisk varehus på nett

Butikk, nettbutikk og distributør

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

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.sjh.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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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.
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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

FOTO: TOM ANDRE SKARNING / FLICKR CC

ILLUSTRASJON : HARALD GROVEN / FLICKR CC

LAG DINE EGNE GAVEKORT
MED VÅR N
 ETTBASERTE GENERATOR
INVESTERER I
SELSKAP SOM SABOTERER
KLIMAPOLITIKK
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Etter at du har laget ditt eget gavekort, kan
det printes ut. Du kan gjøre en rekke ting for å
få det til å se fint ut: Få det til å se eksklusivt
ut ved å printe det ut på tykt, matt papir,
putte det i et julekort, legge det i en konvolutt
sammen med bilder, tegne på det, lime på
glansbilder eller klistremerker.
Du kan putte det i en lekker, lime det på
papp og lage et eget kort ut av det, legge det
ved et gammeldags brev og sende det med
posten, pakke det inn sammen med noe an
net. Du kan for eksempel gi et gavekort på en
konsertopplevelse sammen med en CD eller
et gavekort på spa sammen med en fuktig
hetskrem.

BESTÅR DU VÅR
SYKKELFØRERPRØVE?
Manglende kunnskap om trafikkreglene som gjelder
for oss syklister kan bidra til unødvendige konflikter
og farlige situasjoner. Du tror kanskje du har full
oversikt? Få det bekreftet med vår kjappe sykkel
FOTO: MILJØPAKKEN / FLICKR CC

Oljefondet har investert 100 milliar
der kroner i åtte av de ti selskapene
som bidrar aller mest til å sabotere
klimareguleringer. – Det er hårreisende,
og nok et eksempel på at vi trenger en
debatt om hvordan vi forvalter vår felles
formue, sier Anja Bakken Riise, leder i
Framtiden i våre hender.
En fersk rapport fra InfluenceMap
rangerer selskapene i verden som i
størst grad påvirker klimareguleringer.
Framtiden i våre hender har gått
gjennom oljefondets aksjeinvesterin
ger i de aktuelle selskapene, og fant
at fondet er investert i åtte av de ti
selskapene som kåres til de aller verste
når det kommer til å lobbe mot klimare
guleringer..
– Denne avsløringen aktualiserer
spørsmålet hvor sparepengene til
det norske folk skal plasseres. Skal
oljefondet være en positiv drivkraft
for verden, eller skal vi bruke spare
pengene våre til å investere i selskaper
som jobber aktivt mot klimaet, spør
Bakken Riise.

Lag ditt personlige og miljøvennlige gavekort
enkelt og raskt med vår nettbaserte gene
Du finner den her: http://gavekort.
rator.
framtiden.no/
Med Framtiden i våre henders gavekort
er det enkelt å lage et fint gavekort å putte
under juletreet eller sende i posten. Du kan
enten sende gavekortet elektronisk eller
gjøre litt mer ut av det.
Visste du at flertallet ønsker seg opplevel
ser og tjenester i gave, og ikke flere ting? Det
gjør også miljøet. Dersom alle skulle hatt et
forbruk som oss nordmenn, ville vi trengt tre
jordkloder. Ved å gi dette kortet, gjør du både
dine venner, familie og miljøet en tjeneste.

førerprøve. Prøven består av 12 spørsmål som må
besvares innen fem minutter. Fasit på spørsmålene
gis etter at prøven er besvart.
Du kan ta Framtiden i våre henders sykkelførerprøve
på våre nettsider Framtiden.no Sjekk her: https://www.
framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/bestardu-var-sykkelforerprove.html
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Dine penger kan bidra til et grønnere
og mer rettferdig samfunn

www.cultura.no
Tlf: 22 99 51 99

STIFINNER

Jeg trives

med ekstremister

HVA FASCINERER MEG
MEST I DE NATURTYPENE
JEG TRIVES I? JEG TROR
SVARET ER ENKELTE SÆRE,
EKSTREME SKAPNINGER
JEG TREFFER DER.
TEKST: AV TROND WORMSTR AND
FOTO: FRIDA / FLICKR CC

I

fanget mitt en ringperm, i hånden et
glass eplemost fra Hardanger, i øret
Evening land med Mari Boine og Jan
Garbarek.
Jeg sitter mykt under leselampen hjemme
og gjenoppfrisker artikler jeg har skrevet
i magasinet du nå leser. Hva dreier de seg
om? Mest om opplevelser i nordisk natur. Et
annet spørsmål: Hva fascinerer meg mest
i de naturtypene jeg trives i? Jeg tror svaret
er enkelte sære, ekstreme skapninger jeg
treffer der.
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TAXISJÅFØR I BARSKOGEN

Barskogen er rik, særlig den gamle. Hele tiden
noe nytt å se på, lytte til, lukte på, kjenne på.
I mitt nære Østmarka naturreservat
(Akershus), blir jeg en del av noe tidløst,
noe opprinnelig, noe umoderne. Skogen
lærer meg et lavere tempo.
Finnes det ekstreme skapninger i bar
skogen? Ja, mange. Min favoritt er gran
meisen. Dyrerikets dyktigste hamstrer?
Den lille fuglen samler sommer og høst
ustoppelig små matbiter til vinterbruk.
Opptil åtti tusen frø og insekter gjemmer
den enkeltvis i trær – og finner dem stort
sett igjen i snøskogen. Granmeisen har
husk som taxisjåførene i London. De må
pugge utenat hvordan rundt tjuefem tusen
gater forholder seg til hverandre.
RYPEJEGER PÅ VINTERVIDDA

Det ødslige og karrige landskapet eier en
egen skjønnhet – og stillhet. Jeg liker å
være alene i naturen, alene med kikkert og

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2017

kamera, gjerne med et gullbrød eller to i
lomma. På snøfjellet kun i selskap med ly
den fra mitt eget bankende hjerte. Mutters
alene med bankende hjerte? Nei. En og an
nen gnager gjemmer seg under snøen, og
i lufta seiler innimellom en overvintrende
fugl.
Jaktfalken, rypespesialisten, er ekstremt
tilpasset kalde områder, livets grenseland.
Falkens hekking starter mens det ennå er
vinter i fjellet. I perioder med vind og snø
føyke kan den klare seg uten mat. Jeg har
sett den bare én gang, i Rondane.
KJØTTETER PÅ MYRA

Er det mulig å like noe sugende, svaiende og
skvalpende? Ja, jeg nyter å være på gyngende
grunn. Å vasse langsomt over dissende,
duvende myrer med åpne sanser, er for meg
en opplevelse. Store myrer får en gripende
stemning i regn og tåke. Orrhanens kurring,
tranens trompetstøt og enkeltbekkasinens
mekring bidrar også til stemningen.

Myrenes ekstremist? En kjøttetende
plante. Soldoggen (tre arter i Norge) over
lever på svært næringsfattig myr takket
være evnen til å spise fluer. Når insektet
setter seg sprellende fast i plantens klebrige
dråper, krøller bladene seg sammen rundt
byttet, og fortæringen starter.
ALGER MED SOLKREM PÅ

Hvorfor utsetter jeg meg for svett rygg og
sur vardevind? Mestringsglede? Panorama
utsikt? Ærefrykt for det mektige? Ja, men
sterkest blir jeg grepet av skapninger jeg fin
ner ved tinder og topper. Tenk på issoleien.
Den blomstrer nesten helt opp til Galdhø
piggen. Tenk på snøspurven. Den mestrer å
få unger på vingene i ødslig blokkmark kloss
inntil høyfjellets breer.
En mindre kjent ekstremist farger fjell
sider røde. Jeg trodde det var forurensning
første gang jeg en sommer så rød snø i
Jotunheimen, men det var alger, ble jeg
fortalt. Mikroskopiske grønnalger formerer
seg i smeltevann øverst i snøen. Der påfører
de seg rød «solkrem» for å beskytte seg mot
ultrafiolette stråler i fjellets skarpe solskinn.

••

Barskogen
er rik, særlig
den gamle.
Hele tiden
noe nytt å
se på, lytte
til, lukte på,
kjenne på

jeg vandrer langs en strand på Jylland eller
Jæren med sand, skjell og glinsende små
stein mot føttene. Et lys jeg ellers bare opp
lever i påskefjellsol. Det veldige rommet
gjør inntrykk. Kosmos over meg, kilome
tere med strand foran meg, og den krumme
havranden mil unna.
Å se en terne henge blafrende over van
net, for så brått å stupe ned i sjøen og flakse
opp igjen med fisk i nebbet, imponerer.
Ingen andre dyr forflytter seg lenger enn
rødnebbterna. Den hekker i Arktis, men
trekker til Antarktis når det vintrer i nord.
Med andre ord: Midtnattsol hele året.
Flukten tur-retur: omkring trettifire tusen
kilometer.
Jeg er glad i slike ytterliggående skap
ninger. Evolusjonens suverene frembrin
gelser.
Trenger de støttespillere i en varmere
verden, melder jeg meg til tjeneste.

POLFARER LANGS HAVSTRANDEN

Havet kontrasterer barskogens mørke
tjern. Det veldige lyset stimulerer meg når
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SLUTTREPLIKKEN

En hyllest til

støvsugeren – og reparasjoner
DET ER MED ET VISST UBEHAG JEG INNRØMMER DET:
JEG ER FAKTISK G
 ANSKE GLAD I STØVSUGEREN MIN.
TEKST: ANJA BAKKEN RIISE, LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDERER

I

flere år som student og med lav inn
tekt, tok jeg til takke med støvsuger
som strengt tatt ikke gjorde det rent.
Men for fem år siden kjøpte jeg meg
en skikkelig støvsuger. En rød, flott sak som
brummer gode rengjøringslyder fordi luft
trykket drar til seg stort og smått som måtte
befinne seg på gulvene mine.
Fem år etter brummer støvsugeren like
godt. Men tidligere i år ville plutselig ikke
slangen samarbeide. En liten tilkoblingsmek
ansime var blitt ødelagt, så nå går slangen opp
og ned i ett sett. Det er ingen stor sak, men jeg
dro til Elkjøp for å kjøpe en ny slange til den el
lers velfungerne støvsugeren. Her ble jeg møtt
av en litt forvirra ekspeditør, som i korte orde
lag sa at reservedeler som slange, det hadde de
ikke. Jeg kunne eventuelt kjøpe et nytt munn
stykke? Det ville ikke hjelpe meg, så jeg spurte
om han hadde andre råd. Han sa jeg kunne
kontakte den produsenten, og bestille deler fra
Tyskland. Det hørtes tungvint ut.
Dette er et lite bilde av et større problem:
I Norge i dag er det vanskelig og dyrt å reparere
varer eller leie, fremfor å kjøpe nytt. Det er
mange grunner til at det har blitt sånn. Norge
har hatt en velstansdvekst, og produksjonen
av varer har blitt flyttet til lavinntekstland, som
gjør at nykjøp blir veldig billig.
Det er mye bra i det – for det gjør at nord
menn flest får dekket sine materielle behov.
Samtidig har forbruket vårt konsekvenser. Va
FOTO: FIVH
renes gjenspeiler sjelden de reelle kostandene
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– som at arbeiderne får en lønn å leve av, el
ler at miljøbelastningen fra produksjonen er
inkludert i prisen. Samtidig vet vi at av hver
og en av oss sine klimagassutslipp, kommer
ca. 20% fra forbruket vårt. Og dersom alle i
verden hadde samme forbruksmønster som
oss, ville vi trengt to jordkloder.
Jeg tror, heldigvis, at vi holder på å se kon
turene av et motsvar. Jeg var nylig på en liten
lokallagsturné for å møte lokallagene våre
i Kristiansand, Haugesund og Stavanger.
Flere av byene hadde utlån av sports- og
fritidsturutsyr, byttemarkeder og fiksefester.
På Tøyen i Oslo, der jeg bor, har det lokale
biblioteket startet opp et tilbud med utlån
av verktøy. De forteller at det er et popuært
tilbud, for hvorfor skal egentlig alle sitte på
en drill som de bare bruker et par ganger i

Hvorfor skal
egentlig alle sitte
på en drill som de
bare bruker et par
ganger i året?
Anja Bakken Riise
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året? Jeg tror dette er folkelige initiativer som
både svarer på et behov, og som er motsvar på
et system som har løpt løpsk med billige varer.
Samtidig kommer handelsnæringen etter.
Innen 2030 vil de blant annet gjøre det vanlig
med samarbeid på kjøpesentre rundt repara
sjon, gjenbruk og gjenvinning. Likevel er det
mye som gjenstår, derfor vil vi i Framtiden i
våre hender at regjeringen skal kutte momsen
på reparasjon og utleie. Det kreves sterkere
lut, før vi ser en overvekt av reparasjon og leie
fremfor nykjøp.
For min egen del, gjorde jeg litt mer re
search på nett. Det viser seg at jeg
ganske enkelt kan få tak i ny
slange til støvsugeren min
via en norsk selger av re
servedeler. Den koster i
underkant av halvparten
av det støvsugeren min
i sin tid kostet. Men det er
ok. Jeg har trua på at vi kan
brumme sammen i
mange år til.
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Det er kanskje ikke
helt vanlig å jobbe
for å skape en ny
normal i hjemmet.

Men så er heller ikke Klar et vanlig merke. Vi tilbyr en serie produkter for hjemmet
og kroppen – med nøye utvalgte ingredienser. Ingen unødvendige, bare de som trengs.
Helt enkelt et godt og grønt alternativ. For det er sånn man må tenke, hvis det grønne
skiftet skal bli mer enn bare prat.

