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Vi ser at forandring er mulig og at store
kjeder kan påvirkes gjennom press fra frivillige
organisasjoner og kritiske forbrukere.

Ny vår i klesindustrien?
De dårlige forholdene knyttet til helse-miljø
og sikkerhet, underbetaling og motstand mot
fagorganisering, har fulgt tekstilindustrien siden
starten for over hundre år siden. I hovedsak har
problemene blitt med på lasset fra land til land.
Men bildet er langt fra helsvart. Kanskje ser vi de
første tegnene til en etisk vår i tekstilindustrien.
Skal det lykkes er vi helt avhengige av at de glo
bale kleskjedene bruker sin innkjøpsmakt og øko
nomisk styrke til å skape positiv forandring og at
sterke strukturer og systemkrefter utfordres.
Det som var utfordringene i USA og Europa
for femti til hundre år siden, er hard realitet i
mange fattige land og land i industriell utvikling.
Kina og Bangladesh har store tekstilsektorer.
Det samme gjelder land som India ,Kambodsja
og Tyrkia. Etiopia med over hundre millioner
innbyggere har ambisjoner om å bli en ny global
tekstilgigant og lokker med nye industriparker,
ny jernbane, overskudd av arbeidskraft og løn
ninger som er blant de laveste i bransjen.
Den globale vareproduksjonen som vi dag
lig nyter godt av foregår på bekostning av liv og
helse til millioner av fattige arbeidere. Natur
ødeleggelsene som følger i kjølvannet av klesin
dustrien er formidable.
Mote- og klesindustrien har de siste årene
på nytt vært i søkelyset for forhold som dårlig
sikkerhet, manglende brannvern, grov under
betaling, knusing av fagforeninger og utmat
tende lange arbeidsdager. Rana Plaza-tragedien
for fem år siden hvor over 1300 arbeidere om
kom ble en kraftig vekker. Vi ser at forandring er
mulig og at store kjeder kan påvirkes gjennom
press fra frivillige organisasjoner og kritiske for
brukere.
Framtiden i våre hender har her i Norge vært
en sentral aktør i arbeidet for å bevisstgjøre publi

kum og påvirke kleskjedene og store innkjøpere
til å stille krav til produsentene de benytter i
fattige land.
Dette har skjedd både i regi av det interna
sjonale kampanjenettverket Clean Clolthes
CampaignI(CCC) som Framtiden i våre
hender er en del av, og gjennom en rekke egne
kampanjer og aktiviteter. I kampanjen "Vreng
kleskjedene" fikk vi de store merkeselskapene
til å gi offentligheten innsyn i hvilke fabrikker og
underleverandører de samarbeidet med. Gjen
nom webtv-serien "Sweatshop" som Fram
tiden i våre hender var opphavet til, fikk vi satt
massivt søkelys på forholdene i Kambodsja.
Aftenposten som var produsent av serien skrev
på lederplass at en hel generasjon ble vekket til
etisk bevissthet.
I denne utgaven av magasinet byr vi på
rykende ferske rapporter og analyser fra Ban
gladesh, Thailand, Etiopia og Sør-Afrika. Det
viser en tøff og nesten nådeløs virkelighet, men
også viktige eksempler på at de store gigantene
i bransjen kan påvirkes og endre atferd. Tre vik
tige megatrender gir håp: forbrukerne våkner
til større etisk bevissthet, det indre opprøret
mot fast fashion i motebransjen øker, og tekstil
arbeiderne får økt mot og interesse for fagorga
nisering og rettighetskamp.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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KLÆRNE VÅRE

De globale
lønnstyvene
Lønnstyver herjer i den internasjonale tekstil
bransjen. Fabrikker legges ned uten varsel og fattige
arbeidere blir snytt for flere månedslønninger og
andre goder de har jobbet for i årevis.
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Vant rettssak, fortsatt pengelens

KR

CC

FOTO: KAAN TANRIOVER

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

IC

Zara, som kjøpte så mye som 75 prosent
av det fabrikken produserte, har rekord

FL

Zara med et særlig ansvar

/

skyldte dem. De vant rettssaken, men fikk
likevel ingen penger.
Nå krever arbeiderne, støttet av nettverket
Clean Clothes Campaign som Framtiden i
våre hender er en del av, at kleskjedene som
produserte ved fabrikken erstatter arbeider
nes tap. Så langt har hverken Zara, Mango
eller Next tatt ansvar.

N

Nedleggelsene,
skjedde uten forvarsel.
Det er likevel grunn til å
tro at noen av kleskjedene
visste hva som hva i ferd
med å skje

SO

«Jeg har ikke kunnet betale husleie på flere
måneder. Jeg kan ikke tilbakebetale på mine
lån. Jeg er desperat», sier Hikmet, som job
bet på fabrikken Bravo Tekstil i Tyrkia inntil
den ble stengt i juli 2016. Arbeiderne tok opp
kampen og gikk rettens vei for å få utbetalt
lønna for tre måneder som fabrikkeieren

RL

Mange av de internasjonale kleskjedene løper
fra ansvaret når klesfabrikkene de bruker
legges ned og arbeiderne blir stående på bar
bakke, mener Carin Leffler i Framtiden i våre
hender. Hun er norsk koordinator for det in
ternasjonale aktivistnettverket Clean Clothes
Campaign (CCC).
«Vi må se på kleskjedene som de reelle ar
beidsgiverne. De har vist gang på gang at de
kontrollerer mange sider ved produksjonen.
Derfor er det også deres moralske plikt, og
i deres makt, å sikre at arbeiderne som syr
klærne i det minste får pengene de har krav
på», sier Carin Leffler.
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Løper fra ansvaret
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lutselige fabrikknedleggelser synes
å være en økende trend i denglo
bale tekstilindustrien. En spesiell
utfordring for arbeiderne er at få
land har juridiske prosesser hvor de ansatte
prioriteres over andre kreditorer hvis virk
somheten går konkurs eller eierne forsvin
ner med kassa.
Tilfeller hvor ledelsen på produksjons
steder setter arbeidernes pensjon eller syke
forsikring inn på egen konto i stedet for på
en øremerket konto, er en annen form for
lønnstyveri. Det har blitt avdekket flere slike
eksempler i de senere år, ikke minst i India.

FOT

TEKST: CHARLOT TE RUUD GR ANUM

omsetning i 2017. De 140 jobbløse arbei
dernes utestående lønninger er på drøyt 5,8
millioner kroner. For Inditex, morselskapet
til Zara, er det mindre enn 0,01 prosent av
omsetningen i første kvartal i 2017.
Allikevel tar de ikke ansvar når fabrikkene
de benytter blir lagt ned, og arbeiderne blir
sittende med svarteper.

Plutselige nedleggelser

De siste årene har fire fabrikker som disse
klesgigantene produserte ved plutselig blitt
stengt. Tilbake sto rundt 4700 arbeidere uten
jobber, uten mulighet for å brødfø sine fami
lier og ofte snytt for flere månedslønner og
andre goder de hadde jobbet for i årevis.
Nedleggelsene, skjedde uten forvarsel. Det
er likevel grunn til å tro at noen av kleskje
dene visste hva som hva i ferd med å skje og
at fabrikkledelsen, som har plikt til å infor
mere de ansatte om en mulig nedleggelse,
unnlot å gjøre nettopp det. I flere tilfeller har
eierne stukket av med pengene de skylder
arbeiderne.
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En studie har sjekket hva

brukere «liker» på Facebook. Den konkluderer
med at det er store kjønnsforskjeller i samfunnsengasjement på facebook. Mens norske
menn lar seg engasjere av politikk, er norske
kvinner mer opptatt av miljø.

kvinner ser aktivt
etter Svanemerket
når de handler, mot

DET
Små,
grønne menn
LIVET
TEKST: GUNN HILD LEM

av mennene.

– Hvorfor er kvinner mer opptatt av miljøvern enn menn?
– Kanskje fordi kvinner er så glade i blomster, mens menn er glade i teknologi og kule ting?

D

enne lille utvekslingen fant jeg i
et forum under Kvinneguiden.
Det fikk meg til å le litt for meg
selv, men temaet er alvorlig
nok. Riktignok har flere av de største miljø
vernorganisasjonene vært ledet av menn i
mange år. Mannlige miljøledere ser også
ut til å få mer oppmerksomhet enn sine
kvinnelige kolleger fra pressen, og de burde
derfor vært gode rollemodeller for unge
menn. Likevel er det kvinner som er i flertall
i medlemsmassen og kvinner som gene
relt rapporterer om større engasjement for
miljøet i spørreundersøkelser.
En undersøkelse fra 2008 av Bente
Halvorsen og Hanne Marit Dalen kon
kluderte heldigvis med at til tross for at
kvinner har mer positive holdninger til
miljøtiltak enn menn, har begge kjønn
relativ lik atferd når det kommer til re
sirkulering, økologisk mat, og vann- og
energisparing. At menn i mindre grad er
bekymret for miljøet og sjeldnere melder
seg inn i miljøvernorganisasjoner betyr
altså ikke at de er miljøsvin. Eneste tyde
lige forskjellen var at menn kjører mer bil
enn kvinner.

Kan årsaken til menns lavere enga
sjement rett og slett være så enkel som
at menn er mer glade i motorkjøretøy
og ”teknologi og kule ting”? I tilfelle er
det fristende å spørre om to ting: Er det
mulig (og greit) å være opptatt av miljøet
og samtidig være glad i bilen eller mot
orsykkelen sin? Eller vil du da føle deg
mindre velkommen i organisasjonslivet?
Det andre spørsmålet er om miljøbeve
gelsen ville hatt mer å tjene på å tilfreds
stille menns forkjærlighet for teknologi
ved å fokusere mer på grønn teknologi i
motsetning til å spille på bekymringer for
kloden.
Det er gode grunner til å være bekym
ret både for miljø og klima, men det kan
tenkes at bekymringer i større grader
inspirerer kvinner til handling, enn menn.
Og veldig mye av den kuleste teknologien
er tross alt grønn, så det er mye spen
nende å trekke frem.
Ifølge tall fra SSB har menn høyere
deltagelse i politiske partier enn kvinner,
bortsett fra de yngste årskullene. Proble
met er altså heller ikke at menn generelt
ikke bryr seg. Facebook, som har utviklet

seg til å bli Norges største debattarena
viser jo også med all tydelighet at menn er
samfunnsengasjert.
Hadde det vært noen enkel forklaring
med tilhørende oppskrift på endring
hadde sikkert klokere hoder enn meg fun
net ut av det allerede. Kanskje er årsaken
til skjevheten så enkel som at kvinner
overoppfyller. Selv om befolkningen
generelt ikke viser noe stigende miljøen
gasjement, og både de politiske partiene
og fagbevegelsen har sett bedre dager, så
er medlemstallene til organisasjonene
stigende. Dersom det skyldes at en del
kvinner går mot den generelle tendensen,
burde vi kanskje bare juble for dem? Og
om det at vi blir flinkere til å feire våre
seire gjør at miljøbevegelsen fremstår
som mer attraktiv, også for menn, så
får vi i beste fall muligheten til å juble to
ganger. Dagens generasjon unge gutter
har et miljøansvar som er større enn det
fedrene deres har. En hel generasjon små
grønne menn på vei ut i verden vil ha be
tydning.
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ALLEMANNSRETTEN
En gratis fellesgode i Norge, som gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen, uavhengig
av hvem som eier grunnen. Rettigheten gjelder for utmark, altså udyrket mark. Den gir også
retten til å høste av naturen. Men noen arter er fredet eller truet, og må ikke plukkes. Oversikt
på www.artsdatabanken.no
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ZERO WASTE
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Ugress kaller vi den. Men den
gule blomsten er viktig mat til
biene, og en nyttig og næringsrik matplante, rik på mineraler
som kalium og jern, og vitaminene A, B, C og D. De unge bladene er ikke så ulik salatplanten ruccola, som om våren kan
anvendes til salat, kokes som
spinat eller brukes i supper.
De unge blomsterknoppene
kan stekes til omelett, røttene
kan vaskes, kokes og spises
som gulrot, og blomsten kan
brukes i te. Planten ble mye
brukt i folkemedisinen og skal
stimulere fordøyelsen og virke
vanndrivende. Løvetann kan
også brukes til plantefarging
av tekstiler. Tenk på det neste
gang du ser en løvetann.
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Tjenesteytende næringer kastet 2,18
millioner tonn avfall i 2016. Av dette
bidro varehandelen med 830 000 tonn
avfall. Bare siden 2006 har avfallsmengdene økt med hele 50 prosent.
Null søppel- prinsippet går ut på å
endre dagens industrielle tilnærming til ressursbruk, så vi av hensyn
til miljø, klima og klodens ressurser,
får produkter som ikke gir avfall.
Forbrukere som ønsker en livsstil
med mindre eller ingen avfall, har også
tatt prinsippet til seg. Vi kan alle leve litt
mer Zero Waste, for å redusere vårt forbruk av produkter som gir avfall.

DIN GRØNNE HVERDAG

Tips!

Bruk av bomull til å
rense hud og fjerne
sminke, bidrar ikke
bare til søppel. Produksjon er ekstremt
miljøbelastende
med høyt forbruk
av kjemikalier og
vann. Sy heller gjenbrukbare pads av et
slitt frottehåndkle..

Har du lyst å lære om økologi i sommer, eller
kanskje du selv driver økologisk og trenger litt
hjelp? WWOOF står for World Wide Opportunities
on Organic Farms og er utveksling av folk som ønsker å lære om økologisk landbruk og bærekraftig
livsstil i Norge, eller andre steder i verden. Mot
arbeidskraft tilbys kost og losji, og kunnskap via
praktisk arbeidet. Opphold kan vare fra noen dager til noen uker, og der er ingen øvre aldersgrense
så lenge man er frisk nok til å arbeide 4-6 timer dagen. Hos WWOOF finner du rundt 150 tilgjengelige
øko-gårder og gartnerier i Norge.
www.wwoofnorway.org

BYTTEFEST

Heliumballonger
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Har du ting du ikke trenger? En byttefest er både koselig, sosialt og
nyttig. Velg et tema og inviter
venner, familie, eller hele nabolaget for den saks skyld, til
bytting av bøker, barnetøy og
leker eller bruksting. Be alle ta
med seg et antall ting, bytt med
hverandre, eller betal noen kroner hvis du ikke har noe å bytte
med. Gjør festen komplett med litt
god mat og drikke.

FO

Helium er en ikkefornybar naturressurs som det
finnes lite av. Helium
brukes blant annet i
MRI-Scannere, som
brukes til å scanne
indre organer i kroppen. Ballonger på avveie er også en kilde
til plastforsøpling.
Gode grunner til å
unngå heliumballonger.

FOTO: LAWRENCE WRIGHT / FLICKR CC

Hjemmesydde
b omullspads

WWOOF - AKTIV ØKOFERIE

Skal du dyrke litt
mat, eller ønsker du
mer kunnskap om
hagearbeid, da er
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek en
ypperlig plass å lete.
Her er det gratis
tilgang til hundrevis
av hagebøker, som
«Oldemors kjøkkenhage» fra 1995,
eller «Økologisk
hagebruk» fra 1992.
www.nb.no

GJENVINNING AV ALUMINIUM

Rent aluminiumsfolie, telysholdere uten vekeholder og andre aluminiumsformer, skal leveres
inn med metallemballasje. Det kan nemlig bli til
nye sykler eller makrellbokser. Inneholder det
giftige stoffer eller vanskelige matrester, skal det
i restavfallet. Ved gjenvinning brukes bare 5% av
energien det brukes for å utvinne nytt aluminium
og vi sparer ca 2,5 kg CO2 per kilo som er gjenvunnet. I Norge kildesorterer vi nok metallemballasje
til å lage 300 000 sykler i året.
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Hagebøker på nett

9

PROFIL

«Spre ditt
gull, forgyll vår
utpinte jord»

Mari Boine
flyr igjen
FOTO: GREGOR HOHENBERG
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Mari Boine på hjemmebane
i Finnmark. Verdensartisten
Boine vender alltid tilbake hit,
til den storslåtte naturen og det
mektige landskapet. Bildet
er tatt i forbindelse med lanseringen av Mari Boines siste
album "See the Woman"

Kunnskapen som verdens
350 millioner urfolk forvalter
om natur og økosystemer
trengs mer enn noensinne.
Urbane mennesker må lytte,
mener Mari Boine.

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN
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eg hadde behov for å gå på tynn is,
utfordre min egen trygghet og kom
fortsone, sier Mari Boine og nipper
forsiktig til koppen med varm ny
brygget kaffe.
Jeg møtte den samiske artisten på en rus
tikk, bortgjemt liten formiddagskafe på Kam
pen i Oslo mellom gamle trehus og små side
gater en tidlig vårdag for rundt et år siden.
Det er travle dager. Mari Boine er i ferd med
å lansere sitt siste album, «See the Woman».
Det er 8 år siden sist. Denne gangen synger
hun på engelsk. Det har vakt oppsikt. Stor
oppsikt.
Mari Boine er mer enn mange andre selve
personifiseringen av den samiske rettighets
kampen i Norge og en forkjemper for samisk
språk og musikk. Det har vært en lang reise.
Hun er den sjenerte jenta fra Gámehisnjárga,
det lille tettstedet ved riksvei 92 i Karasjok

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

kommune i Finnmark , som fikk bryskt avslag
da hun forsiktig spurte om den første platen
hennes, Jaskatvuođa maŋŋá, (Etter stillhe
ten) kunne legges ut for salg på samvirkelaget
i hjemkommunen. Det stoppet heldigvis ikke
der. Mari Boine ble kvinnen som erobret den
internasjonale musikkscenen, som fornyet
joiken og varsomt og på sin egen unike måte,
tilførte den komponenter fra rock, jazz og
andre typer folkemusikk.
Det var ingen selvfølge at Mari Boine skulle
bli en av de fremste talskvinnene for samisk
kultur, språk og musikk. Den unge jenta fra
Karasjok skammet seg over det samiske. Hun
ville bli norsk. Hun tok lærerutdanning i Alta
på 70-tallet, giftet seg og fikk barn. Gjorde det
som var forventet av henne. Da ropene fra
aktivistene i Alta lød fast og taktfast i 1981 …
la...elva… leve… fulgte hun dramaet fra side
linjen. Oppvåkningen kom gradvis.
Musikken er som en kraft, jeg vet ikke
hvor den kommer fra. Jeg liker å si at det er
en gammel dame som hvisker sangene til
meg, fortalte Mari Boine i NRK-programmet
«Salongen», da hun lanserte sitt siste album
for litt over et år siden. Mari Boines bestemor
hadde en spesiell betydning for den unge
jenta. Hun gikk bort da Mari var 14 år gam
mel. Kanskje er hun den gamle damen som
hvisker sanger i øret til barnebarnet sitt? I
samisk tradisjon er det ikke uvanlig å tenke
slik. Forfedrene er der, de følger oss og blir en
del av livsreisen, mener Mari Boine. Hennes
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Byfolk må lytte til
naturfolk. Det er de som
ser de første tegnene
på naturødeleggelser og
økologisk ubalanse.
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store internasjonale gjennombrudd fikk hun
med albumet og låten nettopp som handler
om det. «Hør stammødrenes stemme» kalte
hun tittelmelodien/albumet som slo igjen
nom også internasjonalt.
Først strittet hun i mot. Det nyttet ikke.
Det var noe inne i henne som ville noe annet.
– For mange er jo scenen og et stort publi
kum kjempeskummelt. For meg er scenen
det tryggeste stedet i verden, sier Mari Boine.
Som utøver og fortolker av samisk musikk
har hun oppnådd internasjonal status og fått
en rekke priser og utmerkelser. Hun er fire
ganger tildelt Spellemannsprisen, inkludert
hedersprisen for 2017. Lanseringen av det nye
albumet med engelskspåklige låter har ble en
suksess med et dryss av gode anmeldelser
og et begeistret konsertpublikum i Norge og
Europa.
Å foreta en så dristig endring av «vare
merket» Mari Boine» var muligens noe av
det mest risikable hun kunne gjøre etter
en over 30 år lang karriere som utøver av
samisk-språklig musikk, vil kanskje merke
vareeksperter hevde. (Jeg bruker anførings
tegn rundt ordet «varemerke», Gud forby å
kalle en artist som Mari Boine for et vare
merke ).
Å synge på engelsk er en drøm hun har
hatt siden hun var ung jente og smuglyttet
på 60-tallspop i det strenge læstadianske
miljøet hun vokse opp i - i et lite hus under
en stor og åpen arktisk himmel. «Jeg burde
gjort det lenge før, sier artisten som fylte 60 i
november 2016.
Det er hennes syn på naturen, og hvordan
vi forvalter ansvaret for den, som er egentlig
skulle være rammen for samtalen. Men det er
umulig ikke å berøre det store spranget hun

er i ferd med å foreta i sin egen karriere som
kunstner og prisbelønnet utøver av det som
ofte kalles verdensmusikk.
At hun etter 32 år som samisk artist bryter
ut av sin samisk-språklige ramme og «gjen
skaper seg selv på engelsk» som en avis
skrev, er kanskje et tegn på at den samiske
rettighetskampen – ikke er over -men har
gått framover, mener Boine selv. «Det fin
nes mange unge samiske artister. Jeg føler
jeg kan trekke meg litt tilbake og gjøre noe
helt annerledes», sa hun i en intervjusamtale
som ble både lang og inspirerende.
Da det nye albumet ble lansert 3. mars
2017 var mottakelsen i hovedsak overvel
dende positiv. «Som et lengselsfullt drøm
melandskap brer musikken seg ut som en
slags meditativ bønn», skrev Dagbladets
anmelder. «Det er blitt en voksen og im
ponerende «debut». Rett fra roten, mente
Dagsavisen. Nettavisen itromso.no skrev:
«Et helhetlig og suverent gjennomført
album. (…) Er det noe Mari Boine ikke
skal beskyldes for, så er det å skrive lystig
partymusikk. Og: «Det ligger en mild, blå
melankoli over «See the Woman», ifølge den
nordnorske nettavisen.
27. mars 2017: Parkteateret på Grüner
løkka i Oslo. Publikum står tettpakket med
sprudlende hvitt i glassene og venter. Mari
Boine og musikere skal ha generalprøve
med det nye albumet før en omfattende
turne i Europa og seinere i Norge. Jeg er
vennlig invitert av Killer Inc. – og Inger Brå
ten kvinnen bak promoselskapet som tilret
telegger for lanseringen av det nye albumet.
Det er en munter, men spent stemning i
salen. Mange kjenner hverandre. Musikere,
kulturfolk, og vanlig musikkinteresserte
som meg selv. Det er andre gangen jeg
opplever Mari Boine live som sceneartist.
Jeg har hørt henne mange ganger i opptak
siden hun for alvor ble kjent for rundt tre tiår
siden. Det gir musikken en ekstra dimen
sjon å høre henne in real. Mari Boine er en
stor sceneartist.
Første gangen jeg hørte henne live var
i fullpakket sal i Bølgen kulturhus i Larvik

Som et lengselsfullt drømmelandskap brer musikken
seg ut som en slags
meditativ bønn.
Dagbladet om Marie Boines siste album

Mari Boine er en av våre mest
profilerte samiske artister og
sangere opp i gjennom tidene.
Trolig den mest profilerte av dem
alle. Det vakte derfor stor oppsikt
da hun kom ut med sin første
engelskspråklige album i 2017.

10. oktober 2014 tre år tidligere. Den gangen
skrev jeg blant annet i en kort oppdatering
på Facebook: « Intenst og magisk. Boine er
en artist i verdensklasse. Hvor henter hun
energien fra?».
Det er langt fra Vestfold til Finnmark. Vi
i den store kinosalen forstår ikke et ord av
hva hun synger og rives med, klapper og
gir langvarig applaus. «Musikken er et felles
språk…. Det musikalske er nedfelt i oss alle, i
grunnleggende ting som pusten, hjerteslag,
rytme…. musikk», uttalte hun i et intervju
med min avdøde kollega Steinar Lem i maga
sinet Folkevett på 90-tallet. Mari Boine er en
unik formidler og gir musikken sin en tidløs
og universell form.
En anmelder sa det slik da han skrev om
hennes album Gávcci Jahkejuogo (Eight Sea
sons) fra 2002:
“It’s completely irrelevant what you call
her music. Her music that blends seamlessly
into the rhythms and sound picture of our
times. She could have sung her songs a
thousand years ago or a thousand years into
the future and still retained the same depth
and resonance. In other words, it is like Mari
Boine’s voice reveals just the smallest sliver
of eternity,”
Tilbake på Parkteateret. Hva nå? Det tar
ikke lang tid før publikum er med. Jeg noterte
den gangen og publiserte begeistret på Face
book:
Kveldens høydepunkt, generalprøve med
en fornyet Mari Boine (60) på Parkteateret
i Oslo før hun legger ut på turne med det
nye albumet sitt «See the women». Hun er
modig. Å bryte ut av en mer enn tretti år lang
rolle som samiskspråklig artist for å synge
på engelsk er ikke helt risikofritt. Selv kaller
hun det for «et behov for å gå på tynn is». Det
bærer. Hun har med seg stemmen, energien
og den unike formidlingsevnen som den sce
neartisten av stort internasjonalt format hun
er. Hun er fortsatt Mari Boine, og plutselig
forstår vi hva hun synger også. Mari Boine er
en artist av verdensklasse. Det bekreftet hun
nok en gang på generalprøven i Oslo i kveld
før sin kommende turne i Tyskland. Mari
Boine flyr igjen
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Det urbane menneske
må lytte til verdens
urfolk. De er viktige
lytteposter og blant
de første som fanger
opp miljø- og klima
ødeleggelsene mener
Mari Boine

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

FOTO: GREGOR HOHENBERG

PROFIL
XXXX

Å synge på samisk og å joike var ingen
selvfølge for Mari Boine. I det strenge læsta
dianske miljøet hun vokste opp var joik
bannlyst. Det var vanlig å beskrive joik som
noe som kom fra djevelen. Den ble knyttet til
fyll og aggresjon. Mari Boine husker godt en
konsert i Karasjok kirke. Hun hadde nettopp

mottatt en pris og var i hjemkirken og kirken
til sine avdøde foreldre. «Jeg hadde som vane
å kvittere med en joik når jeg fikk priser og
hederstegn. Jeg tenkte nøye over om jeg
skulle gjøre det også i Kautokeino Kirke. Jeg
bestemte meg for det og sang en joik. Et fa
miliemedlem gråt da hun kom til Mari etter
gudstjenesten. Måtte du være den første, og
så en fra vår familie, som joiket i kirken», sa
hun med skjelvende stemme.
Den verdenskjente trompetisten Ole Ed
vard Antonsen prøvde seg med noe som ble
oppfattet som joik i Karasjok Kirke i 2014.
En av lederne i menigheten uttalte: "Alt var
fint, så kom han med joiken og ødela alt".
Den kulturbevisste trompetisten forsto at
han hadde trådt over en strek og beklaget at
han ikke fullt ut hadde forstått lokale skik
ker og holdninger.
Hva kommer denne demoniseringen av
joiken fra? spør Mari Boine. Det ligger stor
selvforakt i det, en trist fornektelse av egne
tradisjoner. En oppreisning er det kanskje
at hun har bragt joik og samisk musikk
tradisjon ut til hele verden – med unntak av
kirken i Kautokeino.
Mari Boine har lenge interessert seg for
tradisjonell samisk kunnskap og sjama
nisme som hun karakteriserer mer som
et livssyn og en verdensanskuelse enn en
religion med et sett trosbekjennelser og
læresetninger.
Den opprinnelige samiske religionen og
livsfilosofien ble mer eller mindre demoni
sert gjennom pietismen og den læstadian
ske kristendommen. De kristne forkyn
nerne ga ofte folk skyldfølelse. Samene var
på lag med djevelen. Vi er lært til å legge
naturen under oss i stedet for å leve i pakt
med den, sier hun.
Det ligger dyp respekt for økosystemer,
natur og dyreliv i samiske tradisjoner. Det
finnes eldgamle regler for hvor mye fisk som
kunne hentes ut. Samene var veldig klar over
sin tilknytning og sin avhengighet til naturen.
Gjør du skade på naturen får det konsekven
ser var en viktig grunnregel. Det var tradisjo
ner knyttet til storviltjakt og bjørnejakt. Etter
at bjørnejegerne hadde drept bjørnen og

 NAVN
Mari Boine
ALDER:
61 (født november
1956 i Karasjok).
 PROFESJON
Artist, sanger og musiker. Hun omtales som en
fornyer av joik og for å
ha m
 odernisert samisk
musikk.
KUNSTNERISK
VIRKSOMHET
Første store gjennombrudd i 1989 med albumet
«Gula Gula» ( Hør stammødrenes stemme ). En
rekke utgivelser av album,
det siste i 2017 hvor hun
synger på engelsk (See the
women). Et stort antall konserter i Europa Asia, Afrika,
Australia og USA gjennom
mer enn tretti år.
U
 TMERKELSER OG PRISER:
Fire ganger Spellemannspris inkludert hedersprisen
for 2017. Æresdoktor ved
universitetet i Tromsø
(2018). Ridder av 1. klasse
av St. Olavs orden «for
hennes allsidig kunstneriske virke".
O
 LE VIG-PRISEN, FINNMARK
fylkes kulturpris (1991),
Samerådets ærespris
(1992), Gammleng-prisen
åpen klasse i (1993). Pillarguriprisen i 2002, og
Nordisk råds musikkpris
i 2003. Anders Jahres
kulturpris (2009). Stats
stipendiat (2013), innlemmet i Rockheim Hall of
Fame (2015)
H
 UN KOM UT PÅ FRIMERKE
16. september 2011 da
Posten utga en serie med
fire frimerker med tema
«Norsk populærmusikk III–
Kvinnelige artister».

Joiken er som
v inden, den har ingen
begynnelse og ingen
slutt, den bare er.

sikret seg kjøtt og pels gravla de alle beina i dy
reskjelettet i anatomisk riktig orden. Det ligger
en respekt i dette, mener Boine.

Lytt til urfolkene

Kunnskapen som verdens 350 millioner urfolk
forvalter om natur og økosystemer trengs mer
enn noensinne, iflg Mari Boine. Urfolk som
lever nært naturen er viktige varslere og ofte de
første som merker farlige klimaendringer og
naturinngrep.
Samene og mange urfolk kjemper mot de
kreftene som vil vår kultur til livs. Urfolk be
finner seg i stadig større grad i skuddlinjen i en
kamp om store naturressurser og tilgang til le
veområder. Urfolk bør ikke være de som stop
per utviklingen. Det går an å finne en middelvei
og ta urfolkene med i planleggingen. Urfolkene
ser mange av klimaendringene i sanntid. Der
og da. Derfor er de viktige varslere. Inuittene
er vitne til jorderosjon, de forstår at metan er
en tikkende bombe. Samiske reineiere merker
det samme. Rein må flyttes i trailere. Før var
vinteren kaldere, nå veksler det stadig mel
lom kulde og mildvær. Det gjør snøen hard og
ugjennomtrengelig slik at reinen ikke kommer
til maten under. Den må fores. Det er nytt og
et varsel om en klode i endring.
Urfolk verden over står på mange måter i
den samme kampen og blir skviset av sterke
økonomiske og politiske krefter i jakten og
konkurransen om store ukjente ressursene.
Olje, gass, mineraler, viktige og strategiske
råvarer for forbruk utvikling, men det utarmen
klodens finstemte økologiske system som vi er
helt avhengige av. Vi trenger all den visdom
men som finnes. Og den finnes i stor grad hos
mange av verdens urfolk som lever i en tradi
sjon med et mange tusen år gammelt bærekraf
tig felleskap med naturen og moder jord. Lytt
til dem er Mari Boines råd.
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ETISK MOTE
CHARLOT TE RUUD GR ANUM
Charlotte Ruud Granum har besøkt Copenhagen Fashion Summit. Konferansen har
utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for grønn og etisk utvikling i den globale
moteindustrien. Les hennes inntrykk og kommentarer her.

MOTEINDUSTRIENS
VÅT E , GR ØNNE DR ØM
Det er nærliggende å betrakte
det økende fokuset på sirkulær
økonomi og teknologiske løs
ninger som klesbransjens våte
drøm, men er det nok?

I

Forretningsmodellen må utfordres

Et av temaene på konferansen var sirkulær
økonomi, der fokus lå på hvordan kles
industrien kan bidra til at klær ikke ender
opp som avfall, men istedenfor gjenbrukes
og resirkuleres i et lukket kretsløp. Det er
dette H&M sikter til når de bruker begrepet
«close the loop on fashion».
Et annet tema som ble belyst, er hvordan
tekstilindustrien kan redusere sitt miljø- og
klimaavtrykk ved å ta i bruk nye teknologiske
løsninger for å minske forbruket av vann,
energi og kjemikalier i produksjonsproses
sen. Dette ble blant annet satt på dagsorden
av en representant for sportsmerket Nike.

FOTO: COPENHAGEN FASHION SUMMIT

Svanemerkede jeans fra klesmerket ISKO.

16

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

Men er sirkulær økonomi, resirkulering og
teknologiske løsninger svaret på problemene
som klesindustrien står overfor? Er slike tiltak
tilstrekkelige for å minske motebransjens
enorme klima- og miljøavtrykk? Og sist, men
ikke minst: Er det mulig å skape en bære
kraftig klesindustri og samtidig opprettholde
dagens forretningsmodell – som er basert på
masseproduksjon av billig mote?
La det være klart: Teknologi som kan
hjelpe oss å resirkulere tekstilfibre, eller som
kan bidra til mindre bruk av vann, energi
og kjemikalier i produksjonen av teksti
ler, er skritt i riktig retning. Likevel har et
utelukkende fokus på slike løsninger klare

FOTO: COPENHAGEN FASHION SUMMIT

midten av mai var jeg til stede på Co
penhagen Fashion Summit. Dette er ver
dens største samling for såkalt bærekraf
tig mote og en arena der motebransjen
kan diskutere de sosiale og miljømessige
utfordringene industrien står ovenfor. Co
penhagen Fashion Summit ble første gang
arrangert i 2009, og har blitt en prestisjefylt
konferanse med den danske kronprinses
sen som beskytter. Blant deltakerne var
alt fra store internasjonale kleskjeder som
H&M, Nike og norske Varner-gruppen,

til kjente designer-merker som Ganni og
Stella McCartney. I tillegg var flere profilerte
motebloggere og såkalte «influencere» til
stede.

FOTO: COPENHAGEN FASHION SUMMIT

Copenhagen Fashion Summit samlet motebransje fra
hele verden til samtale om de miljømessige og sosiale
utfordringene motebransjen står ovenfor.
FOTO: COPENHAGEN FASHION SUMMIT

rommet» – førte dette likevel ikke til videre
diskusjoner. Hvis moteindustrien ikke tar
innover seg slike realiteter, vil imidlertid ini
tiativer som Copenhagen Fashion Summit
aldri kunne tilby annet enn symptomlindring.

Hvor dypt stikker engasjementet?

FOTO: COPENHAGEN FASHION SUMMIT

En av årets hovedtalere var designeren
Stella McCartney, som er svært opptatt av
bærekraftig og miljøvennlig mote. Hun er også
en kjent forkjemper for dyrs rettigheter, og
bruker verken pels eller lær i sine produkter.

 egrensinger. En av dem er at det på nåvæ
b
rende tidspunkt ikke er mulig å resirkulere
tekstiler i stor skala, og det er lite sannsynlig
at vi får på plass slik teknologi i overskue
lig framtid. En annen begrensing er at selv
om kleskjedene klarer å redusere vann- og
kjemikalieforbruket i for eksempel bomulls
produksjon, så vil prosessen likevel være
svært energikrevende og bomullen ha et stort
klima- og miljøavtrykk.

Flere kjente mote
bloggere og stylister var
til stede i København.
Her ser vi blant andre
norske Janka Polliani,
danske Pernille Teisbaek og filippinske
Bryan Grey Yambao.

Moteindustriens våte drøm

Fra et slikt ståsted er det nærliggende å
betrakte det økende fokuset på sirkulær
økonomi og teknologiske løsninger som
klesbransjens våte drøm: Kleskjedene kan
opprettholde sin «fast fashion»-modell,
basert på hyppige kolleksjoner og massepro
duksjon av billige klær, uten at de trenger å
gjøre grunnleggende endringer verken med
hensyn til produksjonsvolum eller sin ofte
intense markedsføring. For hovedproblemet
ved dagens moteindustri – og den egentlige
trusselen mot miljøet – ligger nemlig i selve
forretningsmodellen: overproduksjon og
overforbruk av klær.
Med tanke på at Copenhagen Fashion
Summit ifølge arrangørene skal være en
ledende plattform for bærekraft, syns jeg der
for det er påfallende at slike grunnleggende
problemstillinger i liten grad ble berørt under
konferansen. Til tross for at flere av de som
deltok i panelsamtalene faktisk gjorde forsøk
på å problematisere overproduksjon – en av
dem kalte det betegnende nok «elefanten i

Et eksempel på dette er H&M, som har
profilert seg på å satse på såkalt bærekraftig
mote, og som de siste årene har lansert flere
kolleksjoner med delvis resirkulerte mate
rialer. H&M har satt seg et mål om å være
100 prosent sirkulære innen 2030, noe som
betyr at ingen tekstiler skal gå til spille eller bli
til avfall. Da H&Ms sjef for bærekraft, Anna
Gedda, under konferansen fikk spørsmål
om hvordan de skal gå fram for å klare dette,
svarte hun imidlertid at H&M enda ikke vet
hvordan det skal skje. Hun utdypet videre at
de ønsker å ha et mål å strekke seg mot, selv
om de ikke vet hvordan de skal nå dette. I
mellomtiden kan selskapet profilere seg som
en aktør som er svært opptatt av bærekraftige
løsninger.
Det er imidlertid flere endringer H&M og
andre «fast fashion»-kjeder kunne ha innført
umiddelbart, og som ville ha gitt stor miljø
gevinst. For eksempel kunne de ha forpliktet
seg til å produsere færre kleskolleksjoner i
året og heller fokusert på tekstilenes kvalitet
og levetid. Det kunne ha fått store ringvirk
ninger, satt en ny standard for motebransjen
og påvirket andre kleskjeder til å gjøre det
samme. Når verken H&M eller andre store
kleskjeder velger å gjøre dette, er det derfor
nærliggende å spørre hvor dypt engasjemen
tet for bærekraft og miljø egentlig stikker.
Hvis moteindustrien skal minske sitt
miljø- og klimaavtrykk på en måte som virke
lig monner, er det overproduksjonen vi må til
livs. Inntil det skjer, er det vanskelig å la være
å betrakte de store kleskjedenes såkalt bære
kraftig mote som noe annet enn keiserens
nye klær.

• • Hovedproblemet ved dagens moteindustri – og den
e gentlig trusselen mot miljøet – ligger i selve forretnings
modellen: overproduksjon og over forbruk av klær
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Historien til Nilufer
Begum (38) gjorde
sterkt inntrykk på
Anja Bakken Riise,
leder for Framtiden i
våre hender. Nilufer
overlevde kollapsen
av Rana Plaza – den
verste ulykken i tekstil
industriens historie.

FOTO GREENPEACE/ SVEITS FLICKR CC SEVERIN MÖSINGER
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Fokus

Kles
industriens
skitne
bakside
60

Det jobber

millioner
mennesker
i verdens
tekstil – og
skof abrikker

80 prosent er kvinner. Hovedtyngden er
unge. Bak fasaden til den lønnsomme
gigantindustrien, finnes en verden av
fattigdom, underbetaling, brannfarlige
fabrikklokaler, dårlig sikkerhet, knusing av
fagforeninger, lange arbeidsdager og arbei
dere som besvimer av utmattelse.
Det finnes lyspunkt. Men veien fram til
verdighet og gode arbeidsforhold er lang
og full av krevende utfordringer. Åpen
het og adgang til fagorganisering vil være
avgjørende for å lykkes i å omforme den
globale klesindustrien, mener Framtiden i
våre hender.

Les mer
på de neste sidene og følg våre
researchere på nye granskingsoppdrag i Bangladesh, Thailand,
Etiopia, Sør-Afrika og Kambodsja.
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Nora Brønseth
Journalist og kommunikasjonsrådgiver i Framtiden
i våre hender, Nora Brønseth har besøkt Bangladesh
og landets gigantiske tekstilindustri sammen med
leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise
og fagrådgiver og researcher Sigurd Jorde. Her er
hennes dagboknotater fra reisen.

Fokus

Made in
Bangladesh

– en dagbokberetning

Å dra til Bangladesh for å dokumentere og lære om problemene og løsningene i tekstilsektoren, var målet for reisa.
Her får du et innblikk i våre møter med tekstilarbeidere,
fagforeningsledere og ofre – i en sektor preget av utrygge
arbeidsforhold, lave lønninger, bruk av mennesker «på
samlebånd», død og ulykker. Men også håp og endringsvilje.
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«U t en en lokal f iks er er
man s om journalis t eller
org anis a sjonsa rbeider
sjans elø s i e t fr emmed
land».

Dag 1: Møte med fagbevegelse

De fleste tekstilarbeidere i Bangladesh bor
i blikkskur, tett i tett,
i hovedstaden Dhaka.
De har en minstelønn
på 530 kroner i måneden, hvor mye går bort
til husleie.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

Sigurd (fagrådgiver i FIVH) og jeg landa
døgnville i Dhaka 08 lokal tid (fem timer før
Norge). Gjennom passkontrollen uten pro
blem. Utenfor stod hundrevis av mennesker
ved gjerdene og tittet inn. Ventet på folk?
Støvete. Varmt. Tjukk dis. Biler og folk over
alt. Masse tuting.
Kjørte til hotellet med bil, tok en time i
trafikken. Ikke gærent (men skulle bare ta
20 min). Sov en times tid, før vi møtte fikser
Zaeed. Uten en fikser er man som journalist
og organisasjonsarbeider sjanseløs i et frem
med land. Flink fyr, men ikke altfor god i en
gelsk. Men veldig proff ellers. Dro for å møte
Amin, leder av National Garment Worker
Federation (NGWF). En av de største fagfo
reningene for tekstilarbeidere i Bangladesh.
Planla veien videre de neste dagene. Satt på
plaststoler. Ble servert te med sukker og melk
(søtt!). Amin stifta i 1984 en fagforening for
å bedre forholdene til tekstilarbeiderne. Har
mange kontakter. Trekker i de rette trådene.
Blir nok vår døråpner til mange. Ble enige om
at vi skal få møte ofre og arbeidere på fredag.
Trafikken her er det sykeste jeg har vært
med på. Sjukt mange biler. Tett i tett. Og det
er visst ikke så nøye om du kjører i riktig el
ler feil retning i kjørebanen. Satt i en tuk-tuk
med jernbur som låses innenfra, med en sjå
før som brøt alle vikepliktsregler som finnes i
resten av verden.
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Dag 2: Møte med ofre for den verste tekstilulykken i historien

Dro dit Rana Plaza (RP) pleide å ligge. Stort
område hvor de ikke har bygget opp noe nytt.
Ser ingen ruiner, men mye grønt har grodd.
Bygninga som lå her kollapsa for fem år si
den. 1138 mennesker døde. Ca. 2500 skadd.
Største ulykka på en tekstilfabrikk i historien.
Brann og ulykker er et av de største proble
mene for tekstilarbeiderne i Bangladesh. Har
det skjedd noen endringer etter Rana Plazakollapsen?
Snakka med en som jobba som «iron man»
i sjuende etasje inne på RP. Kona jobba i en
av etasjene under. Begge kom seg heldigvis
ut i live, men kona er traumatisert og kan ikke
jobbe. Hassan jobber med å hjelpe en fyr som
kjører truck. Vil ikke tilbake til tekstilsektoren.
Er for redd. «I escaped death, does not want
to confront death again».

Var varmt. Stod ute i solsteika i et par timer.
Rett på. Visste ikke vi skulle snakke med et av
ofrene. Amin fiksa. Fikk mindre oppmerk
somhet fra folk rundt enn vi trodde. Spiste litt
kjeks og drakk te på en superlokal «sjappe»
som lå like bak etterpå. "For en kontrast!"
Dro videre til Tazreen-bygningen. Der
har de ikke gjort noe siden brannen (ulykka
skjedde i 2012). Bygningen står der fortsatt,
knuste vinduer og sorte merker utenpå.
Mange tekstilarbeidere brant inne pga. gitter
på vinduene og stengte dører. 117 personer
døde.

Fikseren vår, Zaeed tok oss med til gam
lebyen. Skulle finne locations hvor vi
senere kan filme Anja når hun kommer.
Sett på og filma gateliv og trafikk. Masse
mennesker. Kjørt tuktuk. Den heftigste
kjøreturen jeg har hatt i mitt liv, verre
enn i går. Hissig sjåfør. Føltes som om vi
skulle krasje hele tiden, eller og tuktuken
skulle kapitulere når som helst.

«B yg ningen s tår der f or t s at t, k nus t e v induer og
s or t e merker ut enp å . Mange t eks t ilarbeider e bran t
inne pg a . g it t er på v induene og s t eng t e dør er ».

24. november 2012 døde minst 112 arbeidere da en brann oppstod på tekstilfabrikken Tazreen. Over 200 personer ble skadd.
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Dag 3: Jakt på locations
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D a g 5 : Fa g f o r e n i n g s l e d e r e

Arbeidere som demonstrerer etter at de mista jobben grunnet
protester mot lave lønninger og dårlige arbeidsforhold.

Dag 4: Demonstrasjon, møte med ofre og hjemmebesøk hos tekstilarbeidere

Stod opp 06. Kjørte til flyplassen for å hente
Anja. Dro så til NGWF for å se på en demon
strasjon med arbeidere som nettopp har
mista jobben. Mener de fikk lavere lønn enn
det de har krav på." For ca. fem dager siden
ble 27 fagforeningsmedlemmer oppsagt. Så
ble hele fabrikken stengt. 300 arbeidere uten
jobb, ifølge Amin. Brutal fagforeningsknu
sing.
Fikk så møte pårørende og ofre fra Rana
Plaza. De hadde reist minst en time på en fri
dag bare for å prate med oss. Amin fiksa. Alle
satt på kontoret til NGWF i 3-4 timer. En og
en fortalte sin historie. Litt over 20 pers: barn,
damer, menn. Hjerteskjærende historier!
Nilufer (29) måtte på jobb tross sprekker i
veggene fordi hun forsørget foreldre og barn.
Ble reddet ut av ruinene etter 24 timer. Mu
hammed (36) og barna Sagarika (14) og Sagar
(11) mistet kone/mor. Tok mange dager før
de fant liket. Bijoy (10) ble foreldreløs. Nilufer
Nilufer Begum (38) lå fastklemt med to døde
over seg. Både Anja og Nilufer gråt. Går på
krykker i dag. Har tydelig vridd og vond fot.
Jobber nå i en liten te-sjappe.
Dro etterpå hjem til noen andre tek
stilarbeidere. Bor litt som i townshipene i
Sør-Afrika: tett i tett i blikkskur. Litt som i en
trang labyrint å gå rundt der, inne i hvert hus
var det fargerike damer og barn. Tittet ut folk
overalt. Barna løp rundt. Besøkte dem fredag,
som er helligdag i Bangladesh, og da har tek

stilarbeiderne fri (er hjemme og passer hus
og barn).
Besøkte tre forskjellige «hjem». Veldig
trangt og ekstremt primitivt. «Husene»
de bor i er på bare noen kvadratmeter.
Kanskje toppen fem. Og der sover de
flere stykker. I det ene «huset» måtte
folk gå ut da vi skulle filme og intervjue
arbeiderne, fordi det ikke var plass til alle
sammen. Der vipper de opp «sengen»
(en isoporplate) hver dag for å få plass til
å bevege seg. Tannbørsten hang i en kurv
på veggen, tepper og puter var plassert i et
hjørne, kopper, kar og kokeredskaper stod
på gulvet. På veggen hadde de hengt opp
noe som likna på krølla pakkebånd (sånn
som man henger opp når det er bursdag).
Jeg spurte om de hadde hatt fest. De lo og
svarte: «absolutt ikke». (Kanskje litt vanske
lig å ha fest når de nærmest ikke har fritid).
Dro videre til et møte med en fagfore
ningsleder og mange arbeidere som var
opprørte og sinte på grunn av mangel på
barselpermisjon/mammapermisjon, ure
gelmessige arbeidsforhold på fabrikken,
tapt bonus, ingen ferie, for sen betaling
++. Nå ville de danne en egen fagforening.
Kanskje en av de heftigste arbeidsdagene i
mitt liv, så vanvittig mange inntrykk. Dette
handler om de som syr klærne vi går i og
sengetøyet vi sover i. De fortjener det så
mye bedre.
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Møtte Sultan (leder for labour studies).
Snakket overordnet om problemene i
tekstilsektoren. Snakket om at tekstil
sektoren bare vokser og vokser, men
at det ikke finnes et godt system for å
håndtere utviklingen. Han mener løs
ningen på problemet er å legge press på
de store selskapene. De må ta sikkerhe
ten til arbeiderne på alvor.
Møtte etterpå Amin for å snakke mer
om hva vi kan gjøre for å bidra til en
ding i tekstilsektoren. Han snakket om
viktigheten av å få med hjemmetekstilselskapene (de som selger sengetøy,
håndklærne osv) til å underskrive
«Accorden», en bindende sikkerhets
avtale mellom selskaper og fabrikker/
fagforeninger, som skal sikre arbeiderne
en trygg arbeidshverdag. Accorden er
et initiativ som ble satt i gang etter Rana
Plaza-ulykka.

Tekstilarbeiderne bor i svært trange blikkskur.
De har ikke toalett eller innlagt vann. De bor gjerne
en hel familie på få kvadratmeter.
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Nilufer Begum (38)
overlevde Rana Plazakollapsen. Like før
kollapsen oppdaget hun
skader på søylene på
fabrikken. Da hun vegret
seg for å gå på jobb,
ble hun beordret av
arbeidsgiveren sin. Da
bygningen kollapset, ble
hun liggende fastklemt
med to døde over seg.

D a g 6 : f i l m e A n j a p å R P o g Ta z r e e n , m ø t e m e d Ta z r e e n - o f r e o g g a r v e r i b e s ø k

Vi dro først til Tazreen, den brannskadde
tekstilfabrikken, for å filme bygningen og
Anja. Var varmt, men Anja tok det fint.
Filmet fra flere sider av bygget, fikk stort
sett filme i fred. Kjørte videre for at jeg
skulle få filme tekstilarbeidere som gikk
ut for lunsj. Første sted var i en rolig gate.
Så tok Zaeed oss med rett utenfor en stor
fabrikk. Han sa det var ok å filme, så jeg
gjorde det. Stod to vakter der som jagde
oss bort. Flytta vi oss litt lenger ned i gata
slik at vaktene ikke kunne se oss. Sigurd
var litt redd for at dette var å pushe det for
mye. Men det gikk heldigvis fint. Var ikke
så redd der og da, men merka pulsen litt
etterpå. Tok ut minnekortet av kameraet
da noen politifolk passerte oss noen min
etterpå. Just in case.
På vei ut av boligområdet stoppet to
tekstilarbeidere oss. De var overlevende
fra Tazreen-ulykka (fabrikkbrannen fra
2012 med minst 112 døde og over 200
skadde). De tok oss med hjem til seg.
Bodde i blikkskur, men ikke like trangt
som i «slumområdet» som vi var i to dager
i forveien. Mukta (35) fortalte om ulykka.
Kvart på sju på kvelden gikk brann
alarmen. Noen prøvde å gå ut, men ble
hindra av fabrikkledelsen. Fikk beskjed
om at en stor leveranse skulle være ferdig
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«Tok ut minnekor t e t av kamerae t
da noen polit if olk p a s s er t e o s s noen
min e t t erp å . Jus t in c a s e».
dagen etter, så de kunne ikke forlate fabrikken.
Etter ti min gikk strømmen. Alt ble mørkt.
Dørene var låst. Mukta jobbet i tredje etasje.
Hoppet ut av et vindu hvor noen av mennene
hadde klart å ødelegge gitteret som sperret
folk inne (hoppa ned på et tak som stakk ut av
1.etg). Mange brant inne.
På veien hjem dro vi innom et område hvor
de driver med garving av skinn. Måtte kjøre ut

Mukta (35) overlevde brannen
på Tazreen-fabrikken. Hun prøvde
å komme seg ut, men dørene var
låst. Hun kom seg ut gjennom
et vindu hvor noen sterke menn
hadde klart å ødelegge gitteret
som sperret dem inne.

til et industriområde med mange uferdige
bygninger. Garveriene har nylig flytta fra et
sted inne i Dhaka til utenfor byen, pga de
har fått kritikk for produksjonsforholdene.
Var ganske vanvittig å se. Skinnene hang i
taket og menn stod barbent i vann full av
maling for å dyppe/vaske skinnene. Det
var dunkelt og ufyselig. For en jævlig jobb.
Tungt og helsefarlig.

D a g 7 : Fa g f o r e n i n g s h e l t e n

Syk (forkjøla. Hurra for aircondition).
Anja og Sigurd møtte Kalpona Akter
(leder for en organisasjon som job
ber med å styrke fagforeninger).
Hun begynte som tekstilarbeider
som 13-åring. Deltok på sitt første
fagforeningsmøte noen år senere.
"It changed my life", fortalte hun.
Ble fagforeningsleder på fabrikken
i 16-17-årsalderen. Ble så sparket og
svartelistet av fabrikkeiere, og har
etter det jobba for arbeidernes rettig
heter. Som moren hennes sa: «Noen
må ta denne kampen. Det kan like
gjerne være deg». Har blitt fengslet.
Kollegaen hennes ble drept i 2012. Or
ganisasjonen hun jobber for sier selv
de overvåkes og at telefonene deres
avlyttes. Kan ikke lenger bevege seg
fritt, fordi det er farlig.

Kalpona har kjempet for tekstilarbeidernes rettigheter
siden hun var 16-17.
Hun kan ikke lenger
bevege seg fritt.

Fagforeningsleder
Amirul Haque Amin i
diskusjon med flere
fagforeningsarbeidere
om hvordan demonstrasjonen med arbeiderne som nettopp
har mista jobben skal
foregå.
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«Var mange nys g jerrige
menne sker rund t o s s, men
g ik k overra skende bra å
f ilme i g at ebilde t ».

Dag 8: innspilling og fabrikkbesøk
Forkjølelsen har heldigvis gitt seg litt. Bedre i
formen. Dro til gamlebyen for å filme Anja til
en kortfilm om tekstilproduksjonen i Bangla
desh. Fant en gate hvor det ikke kjørte biler.
Var mange nysgjerrige mennesker rundt
oss, men gikk overraskende bra å filme i
gatebildet. Hadde en liten pause før vi kjørte
ut til en fabrikk som ligger utenfor sentrum.
Brukte 2,5 timer ut. Fikk innpass på fabrikken
gjennom en av Zaeeds kontakter. Ble vist
rundt og fikk filme. Han som viste oss rundt
visste hvem vi var og hva vi gjorde der, men
måtte late som om vi var «buyers», sånn at
han som viste oss rundt ikke skulle få noen
sanksjoner fra sin sjef. Fikk se hva akkorden
har ført til av endringer: rømningsveier, eget
rom for lagring av tekstiler ++ (de jobbet
også med å sikre bygninga). Ganske vilt å se
så mange (kanskje 700?) kvinner (og noen
menn) per etasje som sitter og syr dag ut og
dag inn, 10-12 timer om dagen, 6 dager i uka.
Kvinner syr, menn kontrollerer.

FOTO: SIGURD JORDE

Over 4 millioner mennesker jobber i tekstilsektoren i Bangladesh. De fleste jobber
10-12 timer per dag med tvungen overtid. De har få eller ingen pauser. Arbeidet er
ekstremt ensidig. De fleste syr en og samme søm hele dagen.

Dag 9: Besøk på en av de "bedre" fabrikkene

Det er godt å se at forholdene for
(noen av) tekstilarbeiderne har blitt
bedre, selv om det fortsatt er en
lang(!) vei å gå.
Nytt fabrikkbesøk, nå i regi av
Amin (fagforeningslederen). Han
var med. Han har jobbet tett med
den fabrikken for å bedre forholda
for arbeiderne og styrke fagfore
ningen der. Direktøren tok oss godt
imot, satt ned på kontoret, fikk
kjeks og drikke. Han snakket med
store ord om hvor viktig det er å ha
fokus på sikkerheten og lønna til
arbeiderne. Han visste godt hvem
vi var og hva vi var der for å se. Ble
vist rundt på fabrikken, en av de
«bedre» (det var også den forrige).
900 personer per etasje. Ganske
vilt. Snakket om at de hadde «care
home» for barna. Men trengte ikke
så stor plass, for mange bodde jo
26
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i nærheten og kunne gå hjem til
barna i pausa. Bullshit?
Men her var det også veldig fint
å se hva akkorden har ført til: frie
rømningsveier, alle etasjene hadde
en sikkerhetsansvarlig, utenfor job
bet de med å bygge et «vannhull»,
trolig for å kunne brukes om en
brann skulle oppstå. Det er godt
å se at forholdene for (noen av)
tekstilarbeiderne har blitt bedre,
selv om det fortsatt er en lang(!)
vei å gå.

Denne teksten er bygget på d
 agboknotater,
men er moderat r edigert i etterkant.
Hvis du vil se noen av videoene vi har produsert fra reisa, kan du sjekke facebooksiden vår: https://www.facebook.com/
framtidenivh/ eller følge oss på instagram:
framtidenivarehender.

Fokus

7
harde

fakta om
klærne
våre

359

klesplagg har hver nordmann i
gjennomsnitt i klesskapet sitt.
Hvert femte plagg blir sjeldent
eller aldri brukt. Klimagassutslippene fra det totale klesforbruket i
Norge tilsvarer omtrent 800.000
biler. Sammenlignet med andre varer og tjenester har prisenpå klær
falt med 68 prosent fra siden 1995.
Sammenlignet med andre varer og
tjenester har prisen på klær falt
med 68 prosent fra siden 1995.

20 %

av global vannforurensning kommer fra
farging av tekstiler og etterbehandling.
Omkring 8000 syntetiske kjemikalier
brukes for produsere tekstilstoffer fra ulike råvarer som bomull etc.
Bomullproduksjonen i verden står for
22.5 prosent av alle insektmidler og 10
prosent av alle sprøytemidler på 2,5
prosent av klodens dyrkbare mark.
Kilde: www.wearnepra.com

Kilde: undersøkelsen "Klesbruk i Norge,
SIFO og Framtiden i våre hender

7000

liter vann går med til å produsere
et par jeans. Det tilsvarer omtrent
den samlede mengden drikkevann
for en person over et tidsrom på
6-7 år. Jeans er av verdens mest
populære klesplagg og det lages
omkring 2 milliarder jeans i verden
hvert år.
Kilde: www.sustainablefashionmatterz.
com/fashion-facts)

3000

milliarder

48 øre

er tekstilarbeiderens andel av en
t-skjorte til ca 150 kroner. Bomulls
plukkeren får 5 øre,mens den største
andelen, 60 kroner går til butikken,
38 kroner til merkeeieren og 30
kroner til staten i form av avgifter.
Fabrikken i produksjonslandet får 11
kroner,mens 6 kroner forsvinner til
andre skatter og avgifter.
Kilde: Framtiden i våre hender, 2011

60 –75

millioner
mennesker jobbet i tekstil, klær og skoindustrien i 2014. For 18 år siden jobber bare
20 millioner i industrien. Omkring ¾ av de
ansatte er kvinner. Et stort flertall jobber
uten kontrakt. Siden 2005 har industrien
vokst med 400 prosent
Kilde: Clean Clothes Campaign,
CCC og Solidariaty Center

10 –16

samlede verdien av klesindustrien i verden,
inkludert tekstiler, klær, fottøy og luksusmote.

timer per dag, 6 dager i uken er regnet som gjennomsnittelig arbeidstid for
tekstilarbeidere i fattige land. Mange blir pålagt tvungen overtid. Ved en kles
fabrikk i Thailand ble de ansatte bedt om å ta vanedannende medisiner for å kunne
klare en sammenhengende arbeidsøkt på 60 timer. Mange tekstilarbeidere er
henvist til å gå på do til et begrenset faste tider i løpet av en arbeidsdag.

Kilde: business2community.com,2015

Kilde: Framtiden i våre hender og Solidarity Center

dollar (3000 trillions) blir anslått som den
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Fokus

Ing rid S t olpe s ta d
Ingrid Stolpestad har besøkt to arbeider-eide klesfabrikker
i Bangkok/ Thailand. Begge fabrikkene er startet av engasjerte kvinner som ble rammet av ulovlige masseoppsigelser
og nedleggelse av store etablerte fabrikker med oppdrag for
Triumph, Nike, Adidas, GAP og Reebok. Kvinnene forteller
om hard jobbing, men frihet og verdighet i en ny hverdag
hvor de selv styrer og bestemmer.

Betydningen

av frihet
Det fins fabrikker som er eid av tekstil
arbeiderne selv. Det er ingen dans på roser,
men de har frihet og verdighet. Les mer om
hvordan det forandret livet til flere hundre
thailandske tekstilarbeidere.

H

vor navnet kommer fra? Try
Arm betyr «sterk arm», sier Vita
Matcachat, en av arbeiderne –
og eierne – på undertøysfabrik
ken Try Arm, og krummer armen sin mens
hun smiler.
– Samtidig likner det jo på Triumph, og vi
vil jo erte Triumph med navnet! sier Vita og
ler hjertelig.
Jeg sitter på en plaststol i andre etasje i den
lille fabrikken Try Arm og snakker med Vita,
daglig leder på den arbeiderstyrte fabrikken.
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Fra første etasje hører vi den høye summingen
fra symaskiner, hver betjent av arbeidere som
en gang jobbet for den langt større – og langt
mer kjente – undertøysprodusenten Triumph.

Ny verdighet

Noen kilometer unna ligger fabrikken Dignity
Returns. Den er større enn Try Arm, men histo
rien likner.
Begge fabrikkene er eid av arbeiderne som
jobber der. Begge fabrikkene ble startet av
folk som hadde fått sparken fra store tekstil

Mye latter når den blide gjengen av kvinner som jobber på og eier Try Arm skal posere
foran det lille fabrikklokalet sitt.
FOTOS: INGRID STOLPESTAD

«Her er vi som en familie, hvis du er
sen, er det ingen som skjeller deg ut
og du kan gå på do når du selv vil».
«Triumph og Try Arm er som natt og dag», sier syerske
Aranya Pititano om å jobbe på de to fabrikkene.

fabrikker – den ene fra Triumph, den andre
fra en fabrikk kalt «Bed & Bath», som produ
serte for store merker som Nike, Adidas, GAP
og Reebok.
Thipphanan Singthon («kall meg Tip!»)
skjenker kaffe og setter seg i en slitt sofa inne
på Dignity Returns-fabrikken. Vi hører sum
mingen fra etasjen over, hvor rundt femten
arbeidere sitter og syr.
Tip har ansvar for å se til hele produksjons
linjen. Hun har vært på Dignity Returns siden
starten i 2003.
-- Jeg hadde jobbet på Bed & Bath i åtte
måneder da jeg kom på jobb som vanlig på
en mandag. Da ble vi møtt av et skilt ved inn
gangen der det stod at fabrikken var stengt,
sier Tip.

Fra oppsigelse til protest
Arbeiderne som startet opp Dignity Returns var
overbeviste om at de kom til å klare å starte opp egen
fabrikk. Vi hadde jo kunnskapen, sier de.

Både historien om Dignity Returns og om
Try Arm startet med en urettmessig og dra
matisk masseoppsigelse.
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En dag i 2002 stengte fabrikken Bed &
Bath uten forvarsel. Arbeiderne forteller om
krav om å jobbe opp mot 60 timer i strekk,
og at de ble gitt avhengighetsskapende stof
fer for å holde seg våkne. Arbeidere som
gjespet ble bøtelagt. Fagorganisering var
forbudt.
Når fabrikken stengte, marsjerte mer enn
1000 arbeidere til den lokale politistasjonen
for å klage på det som hadde skjedd. Så dro
de til Thailands arbeidsdepartement – og ble
over natten.
Dette ble starten på tre måneder med
demonstrasjoner. I januar 2003 ga myndig
hetene dem kompensasjon for oppsigelsen
samt et lån på 700.000 thailandske bhat.
40 av de 1000 arbeiderne bestemte seg: de
ville lage sin egen fabrikk. Det ble til Dignity
Returns.
I 2010 var det arbeidere på Triumph sin
tur. En rekke arbeidere som hadde engasjert
seg for rettighetene til arbeiderne ble sparket.

29

DØDELIG MOTE
FOTO: LU GUANG / GREENPEACE

«De måt t e jobbe opp mo t
60 t imer i s t r ek k og ble
g it t vanedannende s t of f er
f or å holde s eg våk ne».

Offisielt var dette på grunn av omstrukture
ring. Men dette kjøper ikke Vita Matcachat.
– Vi mener det var fagforeningsknusing,
sier hun.
Under ett år senere hadde arbeidere, etter
først å ha demonstrert i flere måneder, startet
Try Arm.

Wiporatt Paokhanha

Wiporatt Paokhanha
sier at jobben på Dignity
Returns har forandret
livet hennes.

Thipphanan Singthon

Fra frykt til frihet

– Å jobbe her har forandret livet mitt, sier
Wiparatt Paokhanha på Dignity Returns.
Wiparatt er i femtiårene, og syr krager mens
hun snakker. Hun utstråler en mild ro, men
forteller om en dramatisk historie.
– Jeg jobbet på Bed & Bath i over ett år.
Jeg likte det ikke, men jeg trengte jobben. Jeg
jobbet sent hver kveld, og hadde verken tid til
å hvile eller tid til familien. Noen ganger, hvis
det var store ordre, måtte vi bli på jobb. Da
kunne vi jobbe hele natten til soloppgang.
– Hva skjedde hvis du nektet å jobbe
overtid?
– Da fikk vi sparken, sier Wiparatt.
Wiparatt var en av de mange som kom på
jobb den morgenen fabrikken plutselig var
stengt.
– Det var forferdelig. Arbeidsledig! Jeg følte
at jeg sank sammen.
Hun ble med på demonstrasjonene for å
"stå opp for sine rettigheter", som hun sier.

Thipphanan Singthon er glad
for å være medeier av Dignity
Returns – men forteller at også
de opplever utfordringer.

Lyden av sy
maskiner går i ett i
fabrikklokalene til
Dignity Returns.
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Og hun ble med på å opp Dignity Returns.
– Vi var sikre på at vi ville klare å bygge vår
egen fabrikk. Vi hadde kunnskapen. Og her
ser du resultatet, smiler Wiparatt.
Så, hvordan har den nye arbeidssituasjo
nen forandret livet?
– Jeg har fire barn som går på skolen. Nå
har jeg tid til å være sammen med dem. Og
har du mer tid til barna, blir de ikke dårlige
ungdommer i fremtiden, smiler Wiparatt.
På Dignity Returns har hun åtte timers ar
beidsdag.

Presser prisene

Men også arbeiderstyrte fabrikker er preget
av markedets lave priser på klær.
Try Arm selger undertøyet og badedrak
tene sine via internett, på den lokale univer
sitets-campusen og til enkelte faste kunder.
Likevel er det krevende å utbetale anstendige
lønninger.
– Her på Try Arm får vi rundt 500 bhat (125
kr) dagen. Selv om dette er mye bedre enn

Try Arms fabrikklokaler er små, men stemningen er god. «Her kan vi gå på do og spise når vi vil, sier Aranya Pititano».

minstelønnen på 310 bhat (77 kr), er det ikke
nok å leve av, mener Vita Matcachat.
Hos Dignity Returns forteller Tip om tøffe
krav fra kundene.
– De vil presse prisene ned, forteller hun.
Det gjør det vanskelig å gi mer lønn enn 340
bhat (85 kr) dagen.

Som en familie

«Jeg har f ir e
b arn s om g år
p å skolen.
Nå har jeg
t id t il å vær e
s ammen med
dem».

Den siste jeg snakker med før jeg drar fra Try
Arm, er Aranya Pititano. Tørkleet hun har
på hodet får meg til å tenke på den ikoniske
feminist-plakaten med bilde av en kvinne
med krummet arm – akkurat som "Try
Arm"-navnet indikerer. Aranya ler masse og
syr på en truse mens hun snakker.
– Triumph og Try Arm er som natt og dag,
sier Aranya.
– Her er det som en familie. Hvis du er sen,
er det ingen som skjeller deg ut, du kan gå
på do hele tiden, du kan spise hele tiden, sier
Aranya og ler hjertelig.
– Her har vi frihet.
En av syerne
og fabrikkeierne på Try Arm
viser frem et av
produktene.
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Fokus

Sig ur d Jor de

Sigurd Jorde har besøkt Etiopia og
landets flunkende nye industriparker
og en fagbevegelse som forsøker å
organisere en raskt voksende industriarbeiderklasse. Befolkningskjempen
på Afrikas horn med over 100 millioner
innbyggere vil gjerne bli verdens nye
tekstilgigant.
Det mangler ikke på innsats. 15 nye
industriparker er under etablering, ny
kinesisk-bygd jernbane skal få varene
ut til kysten og et stort «overskudd på
arbeidskraft» gir et av verdens laveste
lønnsnivåer. Men klarer de å levere, og
hvem betaler i så fall prisen?
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Etiopia

– verdens
neste tekstil
gigant?
Etiopia vil skape 300.000 arbeidsplasser i ny tekstil
industri ved å tilby store industriparker, skattefritak
og lave lønninger. Hvem betaler prisen?

S

tolte og energiske tar Etiopias president
og regjeringsmedlemmer i mot den
norske kongefamilien og en delegasjon
norsk næringsliv. Framtiden i våre hen
der har besøkt Etiopia, landet som ønsker den
internasjonale tekstilindustrien velkommen med
åpne armer og åpne industriparker.
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Etiopia har de siste årene tatt sats, med store
energiprosjekter, en ny kinesiskbygd jernbane, 15 nye
store industriparker og skattefritak som skal lokke
til seg utenlandske investeringer. Nå er det bare vær
så god og investere. Fra norsk hold er man imponert
over Etiopias framgang, og minner om det tette bån
det mellom Kong Olav V og Keiser Haile Selassie.
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Flere kinesiske tekstilselskaper har etablert
seg i Etiopia. Kultur- og
språkforskjeller skaper
flere konflikter mellom
ledelse og arbeidere.

SSB viser hvordan importen av klær til Norge
flytter seg fra Kina til Bangladesh og andre
land i Sørøst-Asia. Langt nede på statistikken
dukker Etiopia opp, et land med en målret
tet plan om å lokke til seg produksjon fra de
internasjonale kleskjedene.

«Overflod av arbeid»

Ikke snakk om demokrati

Ingen nevner at Etiopia nettopp har avsluttet en ett år lang
unntakstilstand, etter omfattende demonstrasjoner og
uro, med opp mot 1000 døde i 2016. Etiopia er en sterkt
autoritær stat, men det snakker man ikke om. Man snakker
heller om hvor fint det er å investere i Etiopia.
Klærne vi går i tar del i en sakte internasjonal runddans.
Fra midten av 1800-tallet og de neste hundre årene, ble det
etablert flere titalls garn- og tekstilfabrikker i Norge. Men
de forsvant, en etter en. Først til Sør-Europa, så til Kina.
Kina er fortsatt en industri-stormakt, men statistikk fra
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«De f le s t e s om
beg y nner, var er
b ar e noen uker
eller måneder
f ør de slut t er ».
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Motivasjonen er forståelig: Etiopia har rundt
100 millioner innbyggere, stor fattigdom og
lite industri. Regjeringen har vist en impone
rende evne til ikke bare snakke om utvikling,
men i raskt tempo satt i gang store vann
kraftanlegg, jernbane, trikk i hovedstaden
– og 15 store industriparker rundt om i landet.
Industriparkene og fabrikkhallene skal fylles
med maskiner og arbeidere. Billige arbeidere
og dermed lave produksjonsutgifter er Etio
pias fremste lokkemiddel. Skjønt, Etiopia vil
ikke kalle arbeiderne sine «billige», det heter i
stedet «overflod av arbeidskraft».
Utenfor kontoret til de lokale myndig
hetene i Dukem, står en liten overflod av
arbeidskraft og venter. 150 personer fra
hele landet står og venter på å slippe inn til
arbeidskontoret, hvor de skal få arbeidstil
latelse for å jobbe i «Eastern Industry Zone».
Før gikk arbeiderne rett til fabrikkene for
å få jobb, men det har lokale myndigheter
stanset:
– Vi gir arbeidere til fabrikkene. Vi velger
ut, siler, sjekker kvalifikasjoner, etikk og alle
andre aspekter. Selskapene kan spørre oss,
så gir vi de arbeidere, forteller Belay, som
leder arbeidskontoret i Dukem.
I forbifarten nevner han at de også garan
terer at arbeiderne ikke er involvert i politikk.
Dukem ligger i Oromia, en av regionene
preget av omfattende uro mot regjeringen de
siste årene.

– Vi er i starten av en industriell revolusjon,
mener Belay.
Dukem har et par års forsprang på de store
industriparkene som åpner over hele landet,
og opplever at revolusjonen har enkelte start
problemer. Flere av selskapene som har eta
blert seg her er kinesiske, kinesiske mellomle
dere svisjende rundt mellom fabrikklokalene
på små segways.
Kombinasjonen av språkproblemer, kultu
relle forskjeller, krav til arbeidere, lave lønnin
ger og uerfarne fabrikkarbeidere skaper store
utfordringer. På fabrikken Dongfang Spin
ning, printing and dyeing plc er Sara en av de
få blant 55 kinesiske arbeiderne og mellom
lederne som snakker engelsk. Den etiopiske
arbeidsstyrken består av 400 arbeidere.
Ifølge Sara er det vanskelig å få arbeids
stokken til å godta søndagsarbeid, noe som
skaper store problemer for produksjonen.
Maskinene kan ikke slås av, og trenger tilsyn
24 timer i døgnet. Men lønna er lav.
– Det er bra for oss, men dårlig for arbei
dene, bekrefter hun.

«Hør er v i p å Et iopia s
my ndig he t er, v il f ler e
hundr e t us en arbeider e om kor t t id f y lle
l ande t s nye t eks t ilfabrik ker ».

Lav lønn, liten motivasjon

Kanskje kan lav lønn også forklare hvorfor ar
beiderne ikke ønsker å jobbe søndag. Antallet
tekstilarbeidere i Etiopia i dag er på rundt 5060.000 , men skal opp til 300.000 hvis myn
dighetene klarer å få fylt opp industriparkene
med tekstilfabrikker slik de ønsker .
Lønningene til tekstilfabrikkene starter på
650 Birr for ferske arbeidere, opp til 1000 birr
for erfarne arbeidere, inkludert overtid. Det
tilsvarer fra 180 til 300 kroner. I hovedstaden
er lønna høyere, opp mot 400 kroner måne
den. I internasjonal målestokk er dette svært
lavt. Til sammenlikning ligger lønningene i

fattige Bangladesh på rundt 1000 kroner i
måneden.
Flere internasjonale kjeder har etablert
seg i landet med de kanskje laveste løn
ningene i tekstilsektoren, inkludert svenske
Hennes&Mauritz, som i februar ble avslørt av
SVT med lønninger på 10 kroner dagen.
Lave lønninger er noe av forklaringen på et
høyt antall konflikter på fabrikkene og på stor
gjennomstrømming. De fleste som begyn
ner, varer bare noen uker eller måneder før de
slutter. Lange arbeidsdager, kjedelig arbeid,
og en lønn som knapt rekker til husleie, moti
verer ikke til et langvarig arbeidsforhold.

Fagbevegelsen til unnsetning

Etiopias tilsvarende til LO i Norge – CETU
– har en arbeiderstatue på utsiden av bygnin
gen, men ingen nettsider, adresse, logo på
veggen eller oppføring i google maps. I tredje
etasje, omgitt av bøker og permer, sitter fag
foreningslederen Mesfin Adenew som skal or
ganisere de tusenvis av nye tekstilarbeiderne.
Han er president i Industrial Federation of

Etiopia ønsker å
utvikle en produksjonskjede helt fra
bomull til plagg.
På fabrikken Ayka
Textile spinnes
tråd, veves tøy og
sys klær.
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«I f orbifar t en nev ner
han at de og s å g aran t e r er at arbeiderne ik ke
er invol ver t i polit ik k ».

Håpefulle nye tekstilarbeidere venter på å
få arbeidstillatelse fra
lokale myndigheter i
Dukem, Etiopia.

Ethiopian Textile, Leather & Garment Worker
Trade Unions.
Med 45.000 medlemmer, har de organisert
rundt halvparten av tekstilarbeiderne i dag.
-- Tekstilindustrien vokser dag for dag. Det
gjør også antallet arbeidere. Vi følger indus
trien og forsøker å organisere arbeidere over
hele landet. Men vi trenger mer kapasitet,
forteller Adenew.
De er i dag fem ansatte, og sliter med å
rekruttere og trene klubbledere, slik at de kan
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organisere medlemmer ute i fabrikkene.
Flertallet av arbeiderne i dag er kvinner, i et
relativt mannsdominert samfunn.
Fagforeningen merker presset fra et
økende antall fabrikker, arbeidere og myn
digheter som ønsker å legge til rette for
industriekspansjon. Når billig arbeidskraft
er salgsargumentet til myndigheten er det
ikke stort rom for fagforeningen til å kreve
høyere lønninger.
Samtidig er det merkbart behov for
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fagforeningene, både fra fabrikkar
beiderne og fra myndighetene. Ingen
fabrikkledelse klarer å forholde seg til
3000 misfornøyde arbeidere, som hver
og en krever høyere lønn. Ved fabrikken
Ayka Texile i utkanten av Addis Abeba,
ble fagforeningen derfor invitert inn for å
organisere arbeiderne. Forholdet mellom
fabrikkledelsen her er så godt at Adenew
kan invitere oss inn i fabrikken, for å
besøke det lokale klubbkontoret inne i

Den tyriskeide tekstilfabrikken Ayka Textile er ifølge fagbevegelsen en av de bedre fabrikkene i Etiopia.

fabrikken og møte fabrikkledelsen. Her lig
ger lønna også bittelitt over gjennomsnittet,
og arbeiderne får sosiale tillegg ved siden av
lønn. Det tyske kaffe- og klesmerket Tchibo
er viktigste kjøper av varer fra Ayka Textile,
og tar selv mye av æren for anerkjennelse av
fagforeningen og lønnsforhold.

Kan Etiopia levere?

Hører vi på Etiopias myndigheter, vil flere
hundre tusen arbeidere om kort tid fylle nye

landets tekstilfabrikker. Men, tekstilsekto
ren selv er mer nøktern og tilbakeholden
når vi spør om en oppskalering av produk
sjonen: Tekstilfabrikkene vil aldri klare eller
ønske å utvide produksjonen før logistikk,
strøm og byråkrati er på plass. Det tar
uker å få ekstradeler tilsendt fra Kina. Et
kredittbrev til import tar uker i byråkratiet,
selv når det haster med råvarer fra India.
Utviklingen av tekstilsektoren vil ta mer tid
enn myndighetene ønsker.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

Etter at Framtiden i våre hender besøkte
Etiopia i november, har landet gått igjen
nom en politisk krise. Ny unntakstilstand
førte til nye protester, som igjen banet vei
for en ny statsminister som flere tror kan gi
Etiopia en ny og positiv utvikling. Motset
ningen mellom rask industrivekst på den
ene siden og behovet for lønnsvekst for
arbeiderne vil være en av de større utfordrin
gene en ny statsminister skal få bryne seg på
i årene som kommer.
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C arin L e f f ler

Carin Leffler er Framtiden i våre henders ekspert på den internasjonale tekstil
industrien og norsk koordinator for Clean Clothes Campaign. I mer enn 10 år har hun
fulgt utviklingen i global klesproduksjon på nært hold. I dette essayet beskriver
hun de lange linjene i kampen for anstendige arbeidsforhold i en industri med røtter
tilbake til det tidlige tjuende århundre. Åpenhet og fagorganisering er to nøkler
til bedre arbeidsforhold for rundt 60 millioner tekstilarbeidere mener Leffler.

En kamp

for anstendighet
Det løper en rød tråd, i tid og rom, fra Triangle
Shirtwaist Factory i New York til Rana Plaza i Dhaka. 
To katastrofer med 102 års mellomrom.

F

elles for de 1287 tekstilarbeiderne
som ble revet vekk i disse to hen
delsene, og de tusenvis som ble
skadet, er de ble synlige først når
katastrofen var et faktum. Før det hadde de
bare fungert som brikker i et maskineri for å
sy klær til selskaper som solgte dem videre
med god fortjeneste.

Dhaka, 2013

Rana Plaza, april 2013: Det tok 90 sekunder
for bygningen som huset fem tekstilfabrikker
og en bank å kollapse. Livredde arbeidere
hadde to dager i forveien sett sprekker i veg
gen. Et inspeksjonsteam tok en vurdering og
anbefalte evakuering. Bankens ansatte fikk fri,
mens tekstilarbeiderne ble fortalt at de måtte
gå inn i bygningen. De som nølte fikk trusler
om lønnstrekk og gikk da motvillig på jobb.
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«We are all scared», fortalte en ung kvinne
til en BBC-reporter i det hun motvillig gikk
tilbake inn i bygningen med synlige sprekker
i veggene. Andre arbeidere, som først nektet
å gå inn, fortalte at de ble slått med plast
flasker og truet med å miste flere dagsløn
ner hvis de ikke gikk tilbake til arbeid. Hvor
mange av dem som bukket under for pres
set og som ikke lever i dag får vi aldri vite.
Rana Plazas tre øverste etasjer var bygget
på ulovlig. Vekten fra påbygningen, tunge
maskiner og rundt 5000 arbeidere og en
generator som skapte vibrasjoner i bygnin
gen, kombinert med en altfor ustabil grunn
ble for mye. De øverste etasjene falt først
og presset de andre etasjene nedover, helt
til bunns. Den bangladeshiske regjeringen
avslo tilbud om krisehjelp fra FN hvilket
gjorde at brannmenn og frivillige måtte
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jobbe døgnet rundt i ukesvis, til tider med
fare for eget liv. Den siste overlevende, syer
sken Reshma Begum, ble evakuert fra ruinene
17 dager senere.

Reaksjonene

Reaksjonen på den dødelige brannen i New
York var en oppblomstring av fagbevegelsen i
tekstilsektoren og mange kvinnelige arbeidere
organiserte seg. Sikkerhetsforskrifter ble en
dret, det ble foretatt inspeksjoner av fabrikker,
arbeidsforholdene ble tryggere og lønnsnivået
gikk opp. Endringene ble varige. Tekstilindus
trien stagnerte derimot utover 1970-tallet og
kleskjedene begynte sakte men sikkert å flytte
ut produksjonen, først til Mellom- og LatinAmerika, senere også til Asia.
I kjølvannet av kollapsen av Rana Plaza ble
også håpet om varige forandringer tent. Alle
var enige – noe slik måtte aldri skje igjen. I må
nedene som fulgte oppsto mange spontane
demonstrasjoner, hvor kravene gikk på sikrere
fabrikker og streng straffeforfølgelse av Sohel
Rana, eieren av den raserte bygningen. De
monstrasjonene vokste seg kraftigere utover
sommeren og høsten 2013. Den bangladesh
iske regjeringens desperate behov for bedre
tekstilbransjens rykte førte til at minstelønna
for tekstilarbeiderne ble skrudd opp. Allikevel
førte en 87 prosents økning bare til at lønna
gikk fra elendig sultelønn til litt bedre sulte
lønn, 5300 taka, tilsvarende 530 kroner.

Hemmelighold og sendrektighet

Etter at tekstilproduksjonen flyttet ut av
Europa har hemmeligholdet økt markant.
Kleskjedenes eierforhold ble løsrevet fra pro
duksjonen, fabrikkene ble usynlige enheter
«der borte» og arbeiderne som dag og natt syr
skjorter, bukser og topper ble ukjente ansikter
og skjebner.
Ingen av de rundt 30 kleskjedene som
kjøpte varer fra fabrikkene i Rana Plaza
hadde åpne leverandørlister, og det skulle bli
vanskelig å få dem alle til å anerkjenne at de
hadde kjøpt varer produsert i det som nå var
forvandlet til en ruin. Hadde kleskjedene som
leverte ordre til Rana Plazas fabrikker operert
med åpenhet om hvorfra de fikk klærne sine
hadde sannsynligvis kampen for ansvars
plassering blitt langt kortere. Det tok to år
før mange nok selskaper hadde bidratt til et
fond for å kompensere de etterlatte og sikre
medisinsk oppfølging av alle de skadede.
De to årene med kleskjedenes benektelser,
bortforklaringer og utsettelser ble etterhvert
omtalt som social corporate deniability. Men
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Tusenvis av etterlatte og sørgende
møtte fram til sørgestunden i New York
etter brannen i Triangle Shirtwaist
Factory. Brannen i mars 1911 ble et veiskille i kampen for tekstilarbeidernes
rettigheter.

F O TO : K H E E L C E

I flere tiår har kleskjedene jobbet under
merkelappen corporate social responsibility
(CSR). Selvpålagte etiske retningslinjer som
har resultert i museskritt mot en mer ansvar
lig tekstilbransje, mens behovet i realiteten
var kvantesprang.
"Kollapsen av Rana Plaza var ikke en ulykke
eller tragedie» sa kollega Kalpona Akter i or
ganisasjonen Bangladesh Centre for Worker
Solidarity i forbindelse med 5-årsmarkeringen
av hendelsen i april. «Det var en menneske
skapt katastrofe». Svært mange er enig med
henne.

CK

«Menneskeskapt katastrofe»

de berørtes sorg, savn, vrede og økono
miske misær kunne ikke kostes under et
teppe så lett.

Mobilisering og ansvarliggjørelse

Clean Clothes Campaign, et globalt nett
verk som jobber for bedre arbeidsforhold i
tekstilindustrien, og som Framtiden i våre
hender er en del av, var en sentral drivkraft
i mobiliseringen for arbeidernes rett til
trygge arbeidsplasser etter at katastrofen
inntraff. Skritt for skritt klarte dette nettver
ket, i samarbeid med global fagbevegelse
og fagforeninger i Bangladesh, å kartlegge
hvilke aktører som skulle stilles til ansvar
og fikk staket ut veien til sikrere tekstilfa
brikker. Den internasjonale støtten til fag
foreningene i landet vokste seg sterkere.

««We ar e all s c ar ed»,
f or talt e en ung k v inne
t il en BBC -r epor t er i
de t hun mo t v illig g ik k
t ilb ake inn i byg ningen
med sy nlige spr ek ker i
veg gene».
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Banebrytende sikkerhetsavtale

Den viktigste endringen i positiv retning
var etableringen av sikkerhetsavtalen for
kles- og tekstilproduksjon i landet, «The
Accord on Fire and Building Safety in
Bangladesh», også kalt Accorden. Sikker
hetsavtalen, som etter stort internasjonalt
press etter hvert ble signert av 230 selska
per, er en juridisk bindende avtale mellom
selskapene og fagbevegelse i Bangladesh,
og på globalt nivå. Målet med avtalen er at
alle landets tekstilfabrikker som produse
rer for eksportmarkedet skal kontrolleres
med hensyn til sikkerhet og at alle mangler
som blir avdekket skal rettes opp innenfor
bestemte tidsfrister. Selskapene som blir
med på avtalen forplikter seg blant annet til
å fortelle kontollteamet om hvilke fabrikker
som produserer deres varer.
Den historiske avtalen har hatt stor ef
fekt: Det har blitt gjort mer enn 25 000
inspeksjoner og hadde ved inngangen
av 2018 avdekket rundt 130 000 sikker
hetsbrudd ved de drøyt 1600 fabrikkene i
Bangladesh som avtalen dekker. I under
kant av 800 fabrikker er nesten i mål med
sikkerhetsarbeidet og 142 fabrikker regnes
i dag som helt trygge. Mer enn 2 millioner
tekstilarbeidere går til langt sikrere arbeids
plasser enn for få år siden. Men mye arbeid
gjenstår og derfor fortsetter avtalen nå
frem til 2021.
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Utsnitt av skulpturen
"The Garment Worker"
i New York av Judith Weller.

Flere fagforeninger
– samtidig mindre frihet

Kravet om at det skulle bli lettere å opp
rette fagforeninger ble også møtt: Antallet
registrerte fagforeninger økte med angive
lig over 400 i løpet av få år. Allikevel mener
mange at de imponerende tallene tilslører
en annen virkelighet: oppblomstringen
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må tåle ukvemsord hvis de syr feil eller er på
toalettet «for lenge».

Kamp i oppoverbakke

Kampen for anstendige, trygge arbeidsvil
kår og en levelønn er både nødvendig og
vanskelig i begge landene. «Det er en kamp
i konstant oppoverbakke» forklarte en kam
bodsjansk fagforeningsaktivist jeg snakket
med nylig. «Likevel må vi bare fortsette. Vi får
stadig inn nye saker hvor våre medlemmer
forteller om at de blir trakassert eller har fått
sparken fordi de har organisert seg. De er
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dreier seg primært fagforeninger som ikke
er myndighetskritiske og derfor passerer
nåløyet for registrering. Parallelt med denne
utviklingen har undertrykkelsen av fagfore
ningsledere og -aktivister økt. Særlig gjelder
dette dem som har gått i bresjen for økte
lønninger. I desember 2016 hadde mange
arbeidere fått nok av elendig lønn og arbeids
vilkår. I Ashulia, et av de viktigste tekstilpro
duserende områdene i Bangladesh, oppstod
det store demonstrasjoner som spredte seg.
I kjølevannet av opptøyene ble flere tusen ar
beidere oppsagt fra jobbene sine, og minst 30

fagforeningsledere og menneskerettighets
aktivister ble arrestert. De er senere sluppet
fri. Allikevel har flere av dem har fortsatt
anklager rettet mot seg. Noen av disse an
klagene faller inn under en paragraf i loven,
«Special Powers Act», som i ytterste konse
kvens kan medføre dødsstraff.

Lignende problemer

Det er 300 mil fra Dhaka til Phnom Penh,
hovedstaden i Kambodsja. Tekstilfabrikker
i Bangladesh har hatt en slem tendens til å
både brenne og rase sammen oftere enn i
Kambodsja. Likevel viser mange og om
fattende undersøkelser av klesindustrien
skremmende likhetstrekk mellom de to
landene: at tekstilarbeiderne er grovt under
betalte, de som jobber der er som regel unge
kvinner som ellers har få muligheter ellers på
arbeidsmarkedet, arbeiderne utfører mono
tone arbeidsoppgaver i løpet av altfor lange
arbeidsdager, de har få eller ingen muligheter
å gjøre sin stemme hørt på fabrikkgulvet, og
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Varm lunsj som endel av
arbeidsordningen luksus for de
fleste arbeidere i den internasjonale tekstilindustrien, men
ikke ved mønsterfabrikken Ando
International i Vietnam

våre brødre og søstre, og man vender vel ikke
sin egen familie ryggen?».
Til tross for dette: Kambodsjansk fagbe
vegelse har det siste tiåret vokst seg sterkere
og kunne vise til en rekke seire, ikke minst
i gjennomslaget for økt minstelønn for de
rundt 750 000 arbeiderne som sektoren
sysselsetter. Selv om lønnsnivået fortsatt
er en av Asias laveste har minstelønna de
siste fem årene blitt mer enn doblet. Det
har vært en kamp basert på en langsiktig
strategi: mobilisering av grasrota, dedikerte
fagforeningsledere, god alliansebygging og
internasjonal solidaritet. Men kampen har
også hatt omkostninger i form av masseopp
sigelser, arrestasjoner og tap av liv.

Tautrekking om minstelønn

Selv om det har vært en lønnsøkning i
tekstilsektoren i Kambodsja, som i andre
klesproduserende land, er forskjellen mellom
krav og tilbud stor: I starten av lønnsfor
handlingene sist år, hvor utgangspunktet var
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«Et t er at t eks t il
pr oduksjonen f l y tt e t ut av Eur op a har
hemmelig holde t øk t
markan t ».

en minstelønn på 153 dollar i måneden, gikk
deler av fagbevegelsen ut med et krav på 223
amerikanske dollar. Det var en sum basert på
undersøkelser av hvor mye som minst trengs
for å kunne leve et verdig liv. Arbeidsgiver
siden og regjeringen satte på alle bremsene,
godt hjulpet av myndighetsvennlige fagfore
ninger. Resultatet ble 170 dollar i måneden.
Nå skal minstelønna i Bangladesh for
handles på nytt. Noen fagforeninger krever
en månedslønn på 16 000 taka, mot dagens
5300 taka. Etter fem år med en minstelønn
som har stått på stedet hvil, og som i ut
gangspunktet er komplett umulig å leve av,
burde det ikke blitt sett på som et urimelig
krav. Likevel er det grunn til å tro at en rekke
fagforeningsledere så sent som sist måned
ble arrestert fordi de frontet dette kravet.

Farlig organisering

Jeg har truffet mange fagforeningsfolk gjen
nom de årene Framtiden i våre hender har
hatt fokus på tekstilarbeidernes vilkår. Jeg
har erfart hvilke rammebetingelser som
begrenser og muliggjør deres arbeid. At
fagorganiserte og tillitsvalgte ofte er i en ut
satt posisjon er godt kjent: man blir utskjelt,
trakassert, ikke forfremmet, mister jobben,
blir svartelistet som jobbsøker, utsatt for vold
- noen blir til og med drept. Slik skremmes
individuelle arbeidere fra å gjøre sin stemme
hørt, også i en videre forstand, ved å under
grave retten til å organisere seg. Her ligger en
av de største utfordringene for internasjonal
fagbevegelse: Hindringene på nasjonalt nivå
gjør at medlemspotensialet, den kollektive
styrken, ikke blir realisert fullt ut. I global
målestokk er andelen tekstilarbeidere som er
organisert sannsynligvis under 10 prosent,

S/

IL

O

NS

ARO

Flytting av produksjonen

I en globalisert verden er streikevåpenet
svekket. Syerskene er kanskje en av verdens
letteste arbeidstakere å få byttet ut og trus
selen om flytting av produksjonen setter
kjepper i hjulene for fagforeningens arbeid.
«Vanskelige» fagforeninger og «krevende»
masser som demonstrerer for levelønn er
grus i maskineriet til de som tjener penger på
fast fashion.
Det finnes en overflod av tekstilfabrikker
og finner kleskjedene bare fram til noen som
kan levere i henhold til krav om design, tid og
pris forsetter business as usual. De står fritt
til å velge en annen fabrikk med omgivelser
som firer på kravene, eller å flytte produk
sjonen til et annet land. Spørsmålet er om
relokaliseringsspøkelset kan bekjempes ved
at fagbevegelsen og alliansepartnere stiller
krav til storselskapene om å forbli der de
er - og betale prisen for en levelønn og bedre
arbeidsforhold.

Et spørsmål, samme svar

Kampen for menneskeverd står sentralt. I
møte med tekstilarbeidere, uansett i hvilket

det skal holde fast ved sine krav, og når de
må fire på disse. I tekstilsektoren, nesten uan
sett hvor produksjonen foregår, finnes det
organisasjoner som skapt av arbeidsgiverne
for å undergrave de fagforeningene som fak
tisk taler medlemmenes saker. Det svekker
og splitter solidariteten.
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En abeider ved Ando
International en vietnamesisk
klesfabrikk som regnes som en
viktig foregangsbedrift.

FOTO :

og i noen land er tallet enda lavere.
Fagforeninger og menneskerettighetsor
ganisasjoner i tekstilproduserende land blir
ofte utsatt for store tilbakeslag etter store de
monstrasjoner for økte lønninger. Ledende
skikkelser i kampen hindres i sitt arbeid og
organisasjoner får ikke fornyet den nødven
dige tillatelsen fra myndighetene til å drive
videre arbeid. Arbeiderrettighetsaktivister
skremmes til taushet og de få tekstilarbei
derne som tør å organisere seg kan ofte velge
mellom altfor mange organisasjoner som
hver for seg har begrenset gjennomslagskraft.

land det er, stiller jeg alltid det samme spørs
målet: «Hva synes du er vanskeligst – å ha
lav lønn eller bli snakket stygt til?». Nesten
uten unntak blir svaret det siste. «Når mel
lomlederen går forbi plassen min klasker han
nesten alltid til meg i hodet» (Myanmar),
«Sjefene kaller meg esel» (India), «De sier at
jeg ikke duger til annet enn å drive med gri
seoppdrett» (Kambodsja). De som blir utsatt
for slike ord og handlinger sier at det går på
menneskeverdet løs og at de blir sakte men
sikkert brutt ned. Andre finner seg ikke i slik
behandling og begynner å jobbe i en annen
fabrikk hvor slikt ikke forekommer. De mest
uredde blir, organiserer seg og prøver med
fagforeningens hjelp å endre arbeidsbetin
gelsene. De blir synlige, en sjelden gang også
behandlet med større respekt.
De som organiserer seg, til tross for mot
standen mot frie fagforeninger, og hva de står
og jobber for, vet ofte hva de går til – på godt
og vondt. Fagforeningenes overlevelse av
henger blant annet av deres evne til å vite når

FOTO: KHEEL CENTER / FLICKR CC

Den utbrente bygnigen som
rommet Triangle Shirtswaist Factory hvor over 120
tekstilarbeidere omkom i en
brann 25. mars 1911.
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Synlige fabrikker

For å øke synligheten og sikkerheten til de
som hver dag syr klærne og andre tekstil
varer har Framtiden i våre hender i et tiår
jobbet, i nært samarbeid med Clean Clothes
Campaign, for at selskapenes leverandør
lister skal offentliggjøres. Til å begynne med
brukte kleskjedene ulike unnskyldninger for
å hemmeligholde hvilke fabrikker de fikk
leveranser fra. Det vanligste argumentet den
gang var at det ville svekke deres konkurran
seevne. Gjennom en rekke undersøkelser
viste vi at dette og andre argumenter ikke
holder. Etter et økende søkelys mot kleskje
denes hemmelighold, og ulike kampanjer
for å presse selskapene, åpnet de, en etter
en, sine leverandørlister. Resultatet er at
de største store svenske, norske og dan
ske aktørene nå er helt eller delvis åpne om
sin produksjon. Dette er bare en av mange
saker hvor fagbevegelse, frivillige organisa
sjoner og enkeltindivider engasjert seg og i
samarbeid vunnet seire.

Alle kan bidra

Vi kan alle, hver på vår måte, støtte det ar
beidet som troverdige fagforeninger i land
der varene vi kjøper produseres. Kanskje
det begynner med at du selv organiserer deg
og jobber innenfra for å øke søkelyset på
arbeidernes situasjon. Eller støtter opp under
kampanjer for større åpenhet og for en lønn
å leve av i tekstilbransjen. Eller sender en mail
til selskapet du har lyst å kjøpe sengetøy fra
og spør hva de gjør for at arbeidsforholdene
ved fabrikkene de kjøper varer fra skal blir
bedre. Kanskje du har jobb i en kommune og
kan bidra til at det blir vedtatt etiske retnings
linjer som blir veiledende for alle innkjøp til
denne?
Veiene til økt solidaritet og gjennomslag er
mange, nødvendige og fullt mulige.
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VERDENS FARLIGSTE JOBB?

FOTO: LU GUANG / GREENPEACE

S t einar A ls o s og Day lin Paul

I Sør-Afrika har desperate fattige
overtatt nedlagte gullgruver og
jakter med liv og helse som innsats
etter gjenglemte ressurser. Steinar
Alsos og fotograf Daylin Paul har
besøkt noen dem.

På kne

for gull
Han har jobbet som bartender blant Sør-Afrikas rikeste. Men han
foretrekker å lete etter de siste restene av edelt metall i en av landets
mange nedlagte gullgruver.

E

n liten halvtimes kjøretur fra
Johannesburg sentrum – når
trafikken ikke står stille – ligger
George Harrison minnepark.
Oppkalt etter en av dem som i 1886 opp
daget verdens kanskje rikeste gullforekom
ster. Et stort skilt informerer om at parken
er stengt inntil videre og at all adgang er
strengt forbudt.
Vi dytter opp en ulåst port og går inn. Dette
er det eneste forsøket på hindring vi møter
før vi står ved nedgangen til det som har

Lange arbeidsøkter

Raymond Ngenya er i slutten av 20-årene og
kommer opprinnelig fra Zimbabwe, og er en
av zama zama-ene. For seks år siden jobbet
FOTOS: DAYLIN PAUL
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vært en av verdens rikeste gullgruver. Nå er
den nedlagt, det er ikke mer igjen. Rettelse.
Det er ikke nok igjen til at gruven kan drives
lønnsomt. Utenfor gamle, nedlagte, men
åpne gruveinnganger treffer vi et titalls menn,
trolig i 20-årene. De er zama zamas – dagens
gullgravere.

Fokus

«På de t leng s t e kan de
vær e under jor da e t p ar
uker i s t r ek k ».
han som bartender i det rikeste strøket i Jo
hannesburg, hvor han tjente rundt 2700 rand
i måneden, snaut 1800 norske kroner. Men
for Raymond er det å lete etter gull her, iført
knebeskyttere og hodelykt, men uten hjelm,
en sikrere måte å hjelpe familien hjemme i
Zimbabwe på.
Raymond forteller om lange skift nede i
gruvene – på det lengste kan de være under
jorda et par uker i strekk. Da har de folk som
kommer ned med mat og drikke underveis.
Andre vi snakker med har andre rutiner, med
skift fra rundt åtte timer til opptil to dager.
Nede i gruvegangene tar de enkle prøver, i
første rekke ved at de vasker grus og sand,
og dersom de tror de har funnet noe tas det
opp for en grundigere prosessering oppe på
landjorda.
Nøyaktig hvordan gullet til slutt finner
veien ut på det formelle markedet er vanske
lig å spore. Det lengste Raymond vil strekke
seg til å si, er at de treffer ulike oppkjøpere
som kjøper det de har funnet. Vi hører snakk
om ulike syndikater som tar imot og selger
videre. En inngang kan være diverse skrap
handlere, og det var ikke mange hundre me
ter til nærmeste skraphandler fra den gruven
vi besøkte.
Til slutt ender det meste opp på det legale
gullmarkedet.

Raymond Ngenya
fra Zimbabwe er en
zama zama. Kuttet i
leppen fikk han fra
en stein som falt
ned fra taket i en av
gruvegangene.
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En av de mange inngangene til den nedlagte
gruven – åpen for alle
som vil inn
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Illegale eller uformelle?

Sør-Afrika har historisk hatt verdens stør
ste gullforekomster, og det viktigste gullområdet i Sør-Afrika er Witwatersrand, et
geologisk område på ca 56 kilometer ved
Johannesburg. Det anslås at 40 prosent av all
verdens gullforekomster stammer herfra. Det
var her de første funnene ble gjort i 1886, og
som også la grunnlaget for byen Johannes
burg. Den nedlagte gruven vi besøkte var en
av landets desidert største.
Ifølge sørafrikansk lov er det staten som
eier alle mineralressurser under bakken, uav
hengig av hvem som har landrettighetene på
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hvert enkelt sted. Samtidig er det ikke tillatt å
utvinne disse mineralene uten tillatelse, dvs
uten at man er en del av den etablerte utvin
ningsindustrien. All uformell jakt på minera
ler er per definisjon illegal. Samtidig er den
etablerte gruveindustrien i Sør-Afrika i krise,
og mange tusen arbeidsplasser har forsvun
net de siste årene. Mange av de arbeidsløse
gruvearbeiderne har blitt zama zamas.
Siden den uformelle gruveaktiviteten er
illegal, er det ikke noen form for organisert
sikkerhet i de nedlagte gruvene – annet enn
at de jobber i grupper og passer på hveran
dre. Mediene i Sør-Afrika rapporterer jevnlig

Knebeskytterne som zama zama-ene bruker.
Vi så ingen som hadde hjelm – bare hodelykter.

«V i hør er snak k om ulike
sy ndikat er s om tar imo t
og s elger v ider e».
om ulykker i nedlagte gruver, ofte med fatalt
utfall. Jeg husker en mediehistorie fra da jeg
bodde der, hvor historien var at innesperrede
gruvearbeidere foretrakk å bli hvor de var
– altså innesperret – fordi politiet ventet på
dem hvis de kom seg ut.
Sivilsamfunnsorganisasjoner nekter kon
sekvent å bruke begrepet illegale arbeidere,
og snakker isteden om uformell gruvevirk

somhet. David Van Wyk i organisasjonen
Bench Marks Foundation, som har god
kontakt med disse miljøene, mener myndig
hetene må få på plass reguleringer for å få på
plass ordnede forhold, både når det gjelder
sikkerhet men også for å få bedre strukturer
rundt oppkjøpet av gullet.

Små arbeidsgrupper

Tilbake utenfor gruvene forteller Raymond
og kollegene hans om en hverdag hvor de er
organisert i små grupper som deler funn og
inntekter solidarisk mellom seg, og de fortel
ler om stor grad av samhold og lite konflikt
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mellom de ulike gruppene. Ifølge Raymond
– som altså kommer fra Zimbabwe – har de
merket lite til bølgene av fremmedfiendtlig
het som har rast over Sør-Afrika flere ganger
de siste årene, opptøyer som har fått næring
fra kombinasjonen av høy arbeidsløshet
kombinert med stor arbeidsinnvandring fra
Sør-Afrikas fattige naboland. Gitt omfanget
disse sammenstøtene har hatt er det egentlig
oppsiktsvekkende dersom det stemmer at
zama zama-miljøene har styrt klar av dem.
Og det sier noe om det samholdet som
finnes i de nedlagte gruvegangene.
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Innkalling til

Landsmøte
Med god vind i seilene og nesten 30.000
betalende medlemmer i ryggen inviterer
Framtiden i våre hender til landsmøte i oktober 2018. Dette er det høyeste antallet
betalende medlemmer noensinne og gjør
Framtiden i våre hender til Norges største
miljøorganisasjon.
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Viktige saker står på dagsorden. Organisasjonens nye
toårsstrategi for årene 2019 og 2020 skal vedtas.
Årets landsmøte arrangeres 26.-28. oktober på Sør onferansehotell, litt utenfor Oslo. Landsmøtet
marka K
er organisasjonens øverste organ, og det er her de aller viktigste beslutningene blir tatt.
Som medlem er du blant våre viktigste representanter
og kan ha stor innflytelse på hva vi som organisasjon
skal arbeide med.

K JÆ R E M E D L E M
I F R A M T I D E N I VÅ R E
HENDER. VI INVITERER
TIL LANDSMØTE DEN
2 6.–2 8. O K TO B E R
2 0 1 8 I O S LO.
Viktig strategidiskusjon
– hva skal vi prioritere?

Fra Framtiden i våre henders lokallagssamling i oktober 2017. Det
er delegater fra lokallagene som har stemmerett på landsmøtet og
som vedtar hovedrammene for organisasjonens virksomhet påfølgende toårsperiode.

Den viktigste saken dette landsmøte vil være strategien
for organisasjonen de neste to årene. Hvor mange satsningssaker skal vi ha? Hvilke saker skal vi fokusere på? Hva
skal være organisasjonens hovedmål? Som medlem har
du mulighet til å være med å bestemme dette! På landsmøtet får du også anledning til å komme med innspill og
ideer, hente ny energi og inspirasjon, og lære mer om organisasjonen og hvordan vi arbeider. Ikke minst er det en
fantastisk sosial arena der du blir bedre kjent med andre
medlemmer, hovedstyret og de ansatte!

ALLE MEDLEMMER
E R V E L KO M N E
O G K A N FÅ TA L E O G FO R S L AG S R E T T.

Det er lokallagene i Framtiden i våre hender som er de
som har stemmerett på landsmøtet, og dersom du er
tilknyttet et lokallag kan du ta kontakt med dem for å
høre hva som skjer fram mot landsmøtet. Men alle medlemmer er velkomne og kan få tale- og forslagsrett. Ta
kontakt med hovedkontoret om du har noen spørsmål!
Jobben for en verden i økologisk balanse med en rettferdig fordeling av jordas ressurser har aldri vært viktigere. Vi vet at vi har mye større gjennomslagskraft når
vi står sammen i våre saker, og når medlemmene våre
brenner for temaene vi jobber med. Hvis du ønsker å
bli enda bedre kjent med våre overordnede mål og verdier, og hvilke saker vi skal prioritere å arbeide med for
å nå disse, håper vi at du kan komme på landsmøtet.

2 6.–2 8. O KTO B E R
2 0 1 8 I O S LO.

Du kan delta
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Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

NATURLIG
ØKOLOGISK

HÅNDLAGA
PLEIE FOR HUD OG HÅR

www.magrete.no

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

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

i 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
Tlf::74 01 VELBEVARE.NO
68 11
www.reinhudpleie.no

ØKOLOGISK

www.almgardiskrem.no

20 sorter
Tørr hud?
økologisk kaffe
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

30 sorter
økologisk te

Utan miljøgifter/parabener.
HANDEL I RIKTIG RETNING

“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
kva
som produserast.
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
48267898korn,
/ 90859221
mel, kjøtt

Abonnementsordning
HANDEL
I RIKTIG RETNING
Stange,
Gjøvik,
Lillehammer
KLÆR TILHamar,
KVINNER
& BARN,
LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN
Gårdsbutikk 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
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FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN
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hudpleie

dpleie.no

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

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

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

Finn din forhandler på 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
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Bryllup,
ﬁrmafestHER?
ved sjøen
DIN ANNONSE
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miljøvennlig produkt?

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

/ 98 61 31 01
ww ww ww .. rr ee ii nn hh uuTAdd KONTAKT:
pp ll ee ii ee .. nnSVERRE@GMK.AS
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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
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Et økologisk varehus på nett

Butikk, nettbutikk og distributør

Sjekk ut vår nettbutikk

www.økoland.no
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
Utan miljøgifter/parabener.
Abonnementsordning
Utan miljøgifter/parabener.Stange,
Stange,Hamar,
Hamar, Gjøvik,
Gjøvik, Lillehammer
Lillehammer

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

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske
Biodynamiske grønnsaker,
grønnsaker,
korn,
mel,
korn,
mel,
kjøtt
www.spesialkorn.no kjøtt

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

OPTIMA PRODUKTER AS
OPTIMA PRODUKTER AS

Magisk mjuk bambus

Vita
Biosa
Vita
Biosa
Økologiske melkesyrebakterier

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

økobonde

Økologiske melkesyrebakterier
HANDELI IRIKTIG
RIKTIGRETNING
RETNING
HANDEL
Selges
hos Life, Sunkost
birøktar

rådgjevar

KLÆRTIL
TILKVINNER
KVINNER&&BARN,
BARN,
LEKER&&hos Life, Sunkost
KLÆR
LEKER
Selges
TILBEHØR.KONGSVEIEN
KONGSVEIENog
104IH-kjeden
IOSLO.
OSLO.
TILBEHØR.
104
bakar
og
H-kjeden
VELBEVARE.NO
VELBEVARE.NO

småbrukar
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gründer osteprodusent
lærar gartnar avløysar matskribent

www.badaboom.no
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OSCVOSS.NO

& LOKAL MAT
FremtidenererØkomat
Økomati ØKOLOGISK
idine
dinehender
hender
Fremtiden
www.okomat.no/bestilling@okomat.no
bestilling@okomat.no
www.okomat.no/
Glutenfrie, og økologiske, bakemikser
Tlf::74010168
6811
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Tlf::74
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er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på sjh.no!

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
økologiske og fairtrade

NO-012-014
•

sjh.no

FERSK SUPPA LAGA
MED KJÆRLEIK PÅ

Bryllup, ﬁrmafest

Bryllup
Firmafest

Sprekker,kløe,
kløe, skrubbsår
skrubbsår og
og
- -Sprekker,
kakaoprodukter.
Kløe,
og
Kløe, tørr
tørr hud
hud
og hudplager?
hudplager?
kakaoprodukter.
andrehudplager?
hudplager?
Prøv Optima.
Optima.
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
OPTIMA
PRODUKTER
AS
OPTIMA
PRODUKTER
AS
OPTIMA
PRODUKTER
AS
med
stor terrasse
mot
- med god samvittighet

Vita Biosa
Biosa
Vita

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

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

Utan miljøgifter/parabener.

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

Abonnementsordning
“Anbefalt
av Grønn Hverdag”

AS J
SPIRGårdsbutikk
IN
LIVSSTIL
REgrønnsaker,
Biodynamiske
N
N
OPTIMA
AS
GR Økorn,E mel,PRODUKTER
kjøtt

R e i n

Vita Biosa

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

Økologiske melk
Selges hos Life, S
og H-kjeden

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

70 05 55 10 - www.mylna.no

www.reinhudpleie.no

l
Tørr hud?

Fremtiden er Økomat i dine hender

www.etiskmote.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
ØKOLOGISK // FAIR TRADE

Tlf::74 01 68 11

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

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
tiden i våre hender. Tidligere var han utenlandssjef i Utviklingsfondet.

Vil vi spise kjøtt dyrket

i et laboratorium?
Både dyreetisk og miljømessig,
er gevinstene ved lab-produsert
kjøtt ganske tydelige. Det vil nok
kreve klok markedsføring, etter
som kjøttindustrien i alle land vil
kjempe mot med nebb og klør.

D

r Mark Post fra universitetet i
Maastricht fikk mye oppmerk
somhet da han i 2013 kunne
presentere en hamburger laget
av kjøtt som aldri hadde vært i nærheten
av et dyr. Den ble også omtalt som verdens
dyreste hamburger – den kostet visstnok
325.000 dollar å fremstille i laboratoriet.
Han brukte stamceller fra kyr som ut
gangspunkt, og fant en måte å dyrke fram
muskelceller som til slutt ble mange nok til
en burger.
Ideen var ikke ny. Flere forfattere har
beskrevet kunstig kjøtt som en del av livet
i framtiden, blant andre Margaret Atwood
i den briljante dystopien Oryx and Crake
(2003). Den amerikanske dyrevernorganisa
sjonen PETA lovet i 2008 en million dollar til
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det første selskapet som kunne skaffe forbru
kere laboratoriedyrket kyllingkjøtt.

Labkjøtt er ekte kjøtt

I motsetning til noen av erstatningspro
duktene du i dag finner i vegetarhylla i
butikken, er det her snakk om «ekte» kjøtt, i
den forstand at cellestruktur og genetikk er
tilnærmet identisk. Du kan fortsatt ikke kjøpe
lab-kjøtt i butikken. Foreløpig er det for dyrt
og komplisert å skalere opp produksjonen,
men forskning og utvikling fortsetter. Det er
neppe så veldig lenge til noen banker på døra
hos Mattilsynet i Norge og vil lansere dette
produktet i Norge.
Selv om mye husdyrproduksjon, blant an
net i Norge, kan være dyreetisk akseptabel,
produseres de største volumene av kjøtt
i verden under forferdelige forhold. Ingen
dyr lider når kjøttet vokser i en petriskål, og
denne typen produksjon får normalt tommel
opp fra dyrevernorganisasjonene.
Miljøgevinstene er også klare: Husdyr
produksjon globalt utgjør en betydelig del av
både klimagassutslipp, vannforbruk og areal
bruk, og bidrar til avskoging, lokal forurens
ning og forgiftning av drikkevann. Selv om
bioreaktorene i et stort produksjonsanlegg

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2018

også vil kreve energi, areal og ressurser, vil
det sannsynlig være mye mindre belastende
for miljøet enn ordinær kjøttproduksjon.
Ja, vegetarisk eller aller helst vegansk
kosthold vil nok fortsatt være enda mindre
miljøbelastende enn lab-kjøtt. Men men
nesket er en altetende art, og høyst sannsyn
lig vil det fortsatt finnes folk som vil ønske å
spise kjøtt. Da er det bedre for planeten og
dyrene at mye av dette kjøttet dyrkes fram
på en mer skånsom måte.
Spørsmålet er om vi vil ha kjøtt som ikke
kommer fra et dyr? Kommer det til å smake
godt? Vil vi akseptere det kulturelt?

Smaken var imponerende

The Guardian publiserte nylig en beretning
der forfatteren Paul Shapiro fikk smake på
foie gras produsert hos oppstartsbedriften
Hampton Creek. Selskapet bestemte seg
for å satse på andelever blant annet fordi
leverceller er enklere å gro enn muskelceller,
og fordi foie gras nesten utelukkende pro
duseres på en etisk sett svært problematisk
måte. Gjess og ender tvangsfores for å fete
opp leveren tilstrekkelig til å tilfredsstille
de gastronomiske kravene til dette luksus
produktet. Og her er en annen grunn til at

Hampton Creek satser på foie gras: Det er
et skikkelig dyrt produkt. Siden det uansett
handler om å gro celler i et laboratorium, er
det enklere å få kostnadene ned til et nivå der
de kan konkurrere med et produkt som al
lerede koster mange hundre kroner per kilo,
enn å skulle konkurrere med billig, massepro
dusert kyllingfilet.
Men hvordan smaker det? Burgeren fra
2013 fikk middels omtale. Alle var enige om at
den smakte og kjentes som kjøtt, men hadde
litt å gå på smaksmessig. Litt som burgerne
du får på norske gatekjøkken og hurtig
matkjeder, med andre ord. Men hva med foie
grasen? Her er Shapiros ord:
Jeg skar en bit foie gras med gaffelen min,
hevet den til munnen, pustet inn, og pres
set fois grasen sakte mellom tunge og gane.
Smaken var imponerende. Pateen var rik,
smøraktig, smakfull og veldig decadent, ak
kurat som man kunne forvente. Jeg er ikke
den beste dommeren i dette tilfellet, men

• • Det er neppe så veldig lenge til noen
banker på døra hos Mattilsynet Norge og vil
lansere laboratorium-dyrket kjøtt i Norge
mens jeg lukket øynene og lot den fete leve
ren smelte på tunga, ga Hampton Creeks foie
gras meg en mengde tilfredsstillelse jeg inn
rømmer at jeg var litt flau over å innrømme.
Det er bare noe med fett som gjør den men
neskelige hjernen lykkelig.

Slutten på dyreplageriet?

Jeg er usikker på om dette vil slå an i foie grassegmentet. De fleste er allerede klar over dy
replageriet, men velger likevel å ignorere det.
Det globale markedet er på over 25 milliarder
kroner. Selv om en erstatning smaker minst
like godt og være sammenliknbar i pris, vil

foie gras-kjøperne likevel ha valget mellom
«ekte» og «falsk» foie gras. Tiden vil vise
om de bryr seg.
Derimot har jeg stor tro på at lab-kjøtt
vil slå an i det ordinære markedet, hvis
produsentene klarer å løse utfordringene
med pris og produksjon. Det vil nok kreve
klok markedsføring, ettersom kjøttindus
trien i alle land vil kjempe mot med nebb
og klør. Men jeg har såpass stor tro på den
jevne forbruker, at jeg tror hun vil fore
trekke et produkt som reduserer unødven
dig lidelse hos dyr, er bra for planeten, og
kanskje til og med er sunnere.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Ekte kjøtt dyrket i laboratorium er
ikke bare science fiction. Mulighetene
øker for at dette kan bli en ny måte
å produsere mat på. Men vil vi spise
det? og vil vi akseptere dyrekjøtt som
er dyrket i et laboratorium?
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STIFINNER

På bare

BERGET
Jeg serverer ikke mannen min frokost før han har tatt morgenbadet,
roper en dame til oss. Hun og mannen står i hvite badekåper. Han
s olbrun, gråhåret, rank i ryggen. Ligner en pensjonert offiser.
TEKST: TROND WORMSTR AND

••

Et svart kors står
på et skjær. Det
er selve urdyret,
en skarv, med
utslått vinger.

PS.

I år er det hundre år siden Hans Børli ble født.
Deichman i Oslo arrangerer
lørdag 16. juni «Børli minutt
for minutt». Kjente stemmer leser alle diktene hans
i løpet av tolv timer. Andre
arrangementer finner du på:
FOTO: TROND KRISTIANSEN

hansborli.no
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K

ona og jeg har utsatt dagens hytte
frokost for et salt bad. Lett eksotisk
for meg, en barskogmann med
svømme-røtter i mørke abbortjern.
Fra sykkelsetet merket vi tidlig at havet nærmet
seg: lyset, lukten, lyden – og den forunderlige
voksende følelsen av frihet.
En solblank forsommersjø møter oss ved
svaberget ytterst i Oslofjorden. Måker, terner og
en liten båt med påhengsmotor står for lydene.
Ut fra båten stikker en fiskestang. I vannskorpen
duver blå og røde maneter.
– Er det ikke deilig, spør jeg.
– Jo, det er deilig.
En Hans Børli-strofe dukker opp i hodet mitt:
«Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det
sammen». Jeg minnes også en filosof, jeg husker
ikke hvem, han mente man helst skal gå tur alene
fordi friheten er det vesentlige. Hva mener du?
Vi mimrer om hytta vi leide på et svaberg i
Østfold for noen år siden. Hyppige regnskurer
gjorde svaberget sleipt. Vi våget oss knapt ned
til brygga. Våre turføtter er mest fortrolig med
bjørnemose, blåbærlyng og nålebrune skogstier.
Men tær og fotsåler vente seg gradvis til den glatte
glansen. De fant feste i små sprekker i det skrå
fjellet, og lærte seg om det var grå, grønn eller
brun lav som ga best grep. Vi fikk svabergføtter.
Sånt skjer en morgenstund: En gråmåke stik
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ker hode og hals ned i sjøen, kommer opp med
en krabbe i nebbet, rister vannet av den, sluker
den så sprellende med skall og klør. Fuglens
tyggemage, kråsen, og dens sterke magesyre tar
seg av fordøyelsen.Hams
Nå har offiser-pensjonisten fått av seg bade
kåpen.
Jeg for min del tenker på forrige gang jordas
klima endret seg raskt, ved siste istids slutt. Den
gang sand, grus og stein i smeltevannet, under
kilometertykk is, slipte og polerte svabergene.
Hans Børlis dikt «Istiden» griper meg: «120 000
år – / dager netter dager netter / uendelig / uten
grønt / uten lukt av jord uten / soldirr i åpent
vatn /…». Så: «Tenk deg da / de første blom
stene, / de første bleike anemonene / mellom
dryppende steiner / i sol på morenen – eller / et
plutselig andeskrik / i oset der breelva stupte /
ut i en sjø på sletten … / Det er håp i å tenke på
slike ting».
Et svart kors står på et skjær. Det er selve
urdyret, en skarv, med utslått vinger. Den
tørker seg. Skarven ser skarpt under vann og
svømmer dobbelt så raskt som en makrell. En
effektiv fisker med stjerten til ror. Flere steder
i verden er den lært opp til å fiske for oss men
nesker. Andre steder blir den beskyldt for å ta
fisken fra oss. Knapt noen fugl har i Europa
vært mer utsatt for massakre.

Våre skoløse føtter forteller oss at morgen
sola har rukket å varme svaberget. Vi kvitter
oss med klær, legger ryggen nedpå og blir
solnytende mennesker. En steinvarm ro opp
står i duften fra en fjærekoll-tue. Det kan se
ut som den rosa tuen er limt fast på det glatt
skurte svaberget. Men blomsterboken fortel
ler meg at fjærekollen (også kalt strandnellik)
har en pelerot som trenger seg ned i fjellets
fine sprekker. Fjærekoll er en av få planter
som klarer seg ytterst mot havet. En av Nor
ges mest nøysomme. Jeg har sans for sånne.
Nå står offiser-pensjonisten med et blått
håndkle, han tørker seg. Dagens frokost er
sikret. Jeg gjetter på egg, bacon og rundstykker
med marmelade – og blir selv frokostsulten.
Vårt bad? Utsettes det stadig? Nei, da. Brått
plasker vi begge uti og tar noen kjappe froske
tak. Godt fornøyd med egen besluttsomhet.
Etterpå sitter vi med gåsehud og håndkle
og ser en flau vind krølle vannflaten, sola dir
rer i hver krøll. Måkene skratter, terner stup
dykker og skarven tørker stadig vingene sine,
slik den har gjort i tusenvis av år.
Jeg finner kikkerten min i sekken. Den gjør
verden større for meg, slik også sykkelen og
skiene mine gjør. Langt ute oppdager jeg et
hvitt seil, svakt på skrå. Langt lengre ute skor
steinen på et skip.
– Å kunne øyne jordas krumming gjødsler
min universelle følelse, sier jeg.
– Hva gjødsles?
– Min universelle følelse.
Møtte skogmannen Hans Børli havet? Ja,
én gang. Han møtte Nordsjøen på Jyllands
vestkyst. Børli sto på den ytterste skrent: «Hå
ret mitt freser i blåsten, en saltsmak som av
blod svir på leppene. Jeg løfter armene over
hodet og skriker. Hilser havet fra dets mørke
søster: Skogene!

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

Oyémams uraffinerte sheasmør :
- et naturlig alternativ mot tørr hud over hele kroppen!
Brukt blant annet til
behandling av tørr hud,
eksem, atopisk eksem,
sprukne hæler, som
kuldekrem...
✓ Ingen parabener
✓ Ingen mineraloljer
✓ Økologisk dyrket
✓ Rettferdig handlet
✓ 100% naturlig
Oyémams sheasmør er et rent naturprodukt fra sheanøtten, utvunnet for hånd av vårt kvinnekollektiv i
Vestafrika. Oyémams sheasmør er 100% uraffinert og
alle naturlige egenskaper er bevart.
Se etter oss i din helsekostbutikk!

www.oyemam.no
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SLUTTREPLIKKEN

De er så avhengig av
den lille lønna de får, at de
er tvungettil å akseptere
nesten hva som helst
Anja Bakken Riise

Prisen for
et menneskeliv
Det hadde bare gått noen timer fra jeg tok mine første skritt i Bangladesh,
før tanken slo meg: Prisen for et tekstilarbeiderliv er altfor lav.

TEKST: ANJA BAKKEN RIISE,
LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDERER

J

eg møtte en kvinnelig tekstilarbei
der, som ble liggende i ruinene av
Rana Plaza i over ti timer og vente
på å bli reddet. I alle de timene
hadde hun et dødt menneske liggende over
det ene benet sitt. Over magen lå et annet
menneske, som holdt på å dø. Da hun til
slutt ble reddet ut, var hun den eneste av
dem i live.
Tragedien Rana Plaza, er helt ufattelig å ta
inn over seg. Bygningen var på åtte etasjer.
Det jobbet tusen arbeidere i flere av etasjene.
Men å høre om dagene og timene før ulyk
ken, gjør også inntrykk.
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Kvinnen jeg snakket med hadde nemlig
sett sprekkene i bygningen. Hun var redd,
hun ville ikke gå på jobb. Men hun fikk be
skjed om å komme seg tilbake på arbeidet
– også av sin egen mann. Da hun fortalte
meg dette, hulket hun. For som så mange av
de andre arbeiderne, var de helt avhengige
av inntekten.
Dette er realiteten for de fleste tekstil
arbeiderne i Bangladesh. De er så avhengig
av den lille lønna de får, at de er tvunget til
å akseptere nesten hva som helst. Mange
har korttidskontrakter, eller ingen kontrakt.
Derfor jobber de hardt, de jobber overtid, og
tør ikke kreve for mye.
En bangladeshisk tekstilarbeiders minste
lønn er på cirka 530 kroner i måneden, uten
overtid. De fleste betaler mellom 2-400 kro
ner for et bosted. Vi fikk se vanlige arbeider
boliger, som ikke var annet enn små blikk
skur. Dette måtte altså arbeiderne bruke
halve månedslønna si på. For dette sitter de
og syr, en søm eller en lomme, den samme
lille biten av et klesplagg eller en gardin, mel
lom 8 til 12 timer hver dag, 6 dager i uka.
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Er de heldige får de dopauser, men de fær
reste kan bli hjemme om de er syke. I tillegg
kommer alle arbeidsulykkene. Kutt og ska
der, brann eller bygninger som raser. Skulle
ulykken først være ute, får arbeiderne sann
synligvis lite eller ingen kompensasjon.
Hvordan kan det ha seg, at selskapene
ikke sørger for en fullstendig erstatning for
ofrene og deres etterlatte? Og hvorfor kan
ikke arbeiderne få en lønn å leve av i utgangs
punktet?
Etter lang tids internasjonal press fra blant
annet Framtiden i våre hender, gikk flere
klesselskaper med på å betale en sum penger
til ofrene etter Rana Plaza. Det var en start,
men tydeligvis ikke tilstrekkelig. Ofrene og
de etterlatte sliter, mens kleskjedene tjener
seg rike.
Hvor mye er egentlig et menneskeliv verdt
for disse selskapene? Mitt inntrykk etter å ha
besøkt Bangladesh, er at myndighetene og
selskapene som opererer der, har gitt men
neskene som syr klærne vår en altfor lav pris
lapp. Og det kan vi bare ikke akseptere.

Når jeg leser Klassekampen blir jeg glad
for å lese at verden finnes i Norge,
og at Norge finnes i verden. Altså at
Norge ikke er hele verden.

Lars Lillo-Stenberg
Musiker og forfatter

Klassekampen er en
god avis som både
engasjerer og utvikler meg til
det bedre. Lørdagene mine blir
fattige uten Bokmagasinet.

Sumaya Jirde Ali
Spaltist og samfunnsdebattant
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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.

