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Sykkelsommer
Trollmenn og profeter
Havets grønnsaker
Togferie

BERGSHELL

Vanntett og
ekstremt slitesterk
Fjällrävens eget innovative materiale.
Laget av 100 % resirkulert nylon med
fluorkarbonfri impregnering.

NATUREN VENTER
Introduserer den nye Keb Backpack

mens du leser dette ligger det fjellstier klare for deg.
Dype daler venter på deg. Pakk utstyret ditt, og velg den
avanserte Keb Backpack. Den er bygget på Fjällrävens
prisbelønnede treramme (laget av fsc-sertifisert bjørk)
som kan justeres til å passe din rygg perfekt. Materialene
som er brukt er Fjällrävens mest slitesterke: G-1000

HeavyDuty Eco S og den nye og innovative Bergshell
(les mer på fjallraven.no). Den smale profilen gir deg
bevegelsesfrihet og de godt planlagte rommene gjør
det enkelt å organisere tingene dine. Med andre ord,
Keb backpack er klar for hva som helst, hvor som helst.
Naturen venter. Hva venter du på?

www.fjallraven.no
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Leder

Greta Thunbergeffekten
I løpet av under et år har en ny og sterk
Dette er noe helt annet enn en «lekestreik» som
bølge av klima- og miljøengasjement rul
finansmannen og redaktøren Trygve Hegnar nokså
kunnskapsløst kaller det. Et annet trekk i bildet er at
let over verden. Det massive fokuset på
kommentarfeltene i mange medier har koket over av
klimakrisen som har fulgt i kjølvannet av
hatefulle og trakasserende meldinger mot de unge
den internasjonale skolestreikbevegel
aktivistene fra voksne innsendere. Det lite voksent
sen Fridays for Future, sparket i gang i
enkelt sagt.
august 2018 av den da 15 år gamle sven
Om skolestreikene driver fram et større sosialt
ske skoleeleven Greta Thunberg, har
vendepunkt, et såkalt «tippingpoint», gjenstår å
skapt et nytt håp og kanskje po
se. Det er langt mer sannsynlig at det skjer, enn
litisk vilje til nye og mer grunn
at det ikke skjer. Mange forhold peker i retning
leggende og helt nødvendige
LES MER
av et stort skifte i mentalitet, politikk og krise
grep i klimakampen.
side 12
Norske miljøveteraner som
forståelse.
Erik Dammann, Jørgen Randers
Allerede nå har skolestreikbevegelsen satt
og filosofiprofessor Arne Johan
tydelige spor. Under EU-valget fikk de grønne sterk
Vetlesen blant mange, kan nesten ikke få
oppslutning i flere land. I Tyskland ble det nest største
fullrost skoleungdommenes initiativ og
partiet. De grønne i Tyskland fikk ifølge de siste opptel
innsats.
lingene 20,7 prosent oppslutning. Det er over en dob
Skolestreikbevegelsen har i løpet av
ling siden forrige EU-valg. Samlet for alle 28 land går
kort tid spredt seg til mer enn 125 land
de grønne fram med 18 seter i det nye parlamentet.
og over opp mot 1800 byer og steder.
Mest interessant er kanskje den store oppslutningen
Foreldre og besteforeldreorganisasjoner
miljøpartiene får blant unge velgere. For aldersgrup
har sluttet seg til bevegelsen. Extinction
pen under30 år er oppslutningen om grønne partier
Rebellion med utspring i Storbritannia
massiv, mens støtten til miljøpartiene avtar tydelig
har tatt i bruk ikke-voldelig sivil ulydighet
med alder og er svakest blant de over 60. Dette v iser
i mange land og oppnådd et stort gjen
at et generasjonsopprør er på gang og på sikt vil det
europeiske politiske landskapet gjennomgå store
nomslag på kort tid.
endringer.
I Tyskland hvor ungdomsbevegelsen
I september er det klart for nye hovedstreik. Da
har fått sterkt fotfeste, deltok 320.000
inviterer ungdomsbevegelsen foreldre og bestefor
skoleelever i markeringer 24. mai. U
 nder
de forrige globale protestene 15. mars
eldre til å slutte rekkene. Et sterkt engasjement fra
deltok mer enn 1.6 millioner unge i
foreldregenerasjonen vil gi viktige styrke til den nye
klimabevegelsen.
streikearrangementene den dagen.

«Veldig mange forhold peker i
retning av et stort skifte i mentalitet,
politikk og kriseforståelse»
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Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

www.agentm.no
FÅ 15% RABATT MED RABATTKODE
FIVH19
PS! gjelder varer som ikke allerede
er nedsatt.

HK arbeider for en
sirkulær økonomi med
satsing på fornybar energi
og miljøvennlig teknologi
Vi har bare en klode. Den må vi ta vare på og Norge må ta et
større ansvar. Vi må satse mer på alternativ fornybar energi innen
sol, vind, vann og bioøkologi og redusere klimagassutslippene.
Les mer på hkinfo.no

Etisk bankguide

Foto Cultura Bank / Kulturmeglerne

Banker
de store

Det er lite sannsynlig at de store bankene, så lenge
de har dagens forretningsmodell, vil kunne måle
seg med en bank som Cultura bank i forhold til
etikk, klima og miljø.
Det mener toppsjefen, Kjell Fredrik Løvold. For tredje år på rad går
den lille banken helt til topps i Etisk
Bankguide foran 13 andre norske banker og finansinstitusjoner.

Slår gammel rekord
Cultura bank slår også sin egen
tidligere rekord med en score på hele
98%. Det er enda bedre enn forrige

års toppnotering på 97%. Det viser at
arbeidet vårt for etisk bankdrift, ikke
er tilfeldig eller et resultat av skippertak, men målrettet og institusjonelt, mener en fornøyd banksjef Kjell
Fredrik Løvold.
Grunnideen vår er at vi skal bruke
banktjenester og bankvirksomhet som et virkemiddel for å oppnå
grønne- og etiske resultat. Etikk og

HK arbeider for forpliktende
klima- og miljøavtaler som
ivaretar rettferdig omstilling
nasjonalt og internasjonalt
Vi har bare en klode. Den må vi ta vare på og Norge må ta et
større ansvar. Vi må satse mer på alternativ fornybar energi innen
sol, vind, vann og bioøkologi og redusere klimagassutslippene.
Les mer på hkinfo.no

bærekraft er selve lokomotivet, ikke
noe vi har innført i andre rekke som
et mulig ekstra gode i tillegg til det
å oppnå best mulig fortjeneste, sier
Løvold.

Fra venstre:
Inger Lise
Blyverket,
direktør i
Forbrukerrådet,
Kjell Fredrik
Løvold,
banksjef i
Cultura Bank
og Anja Bakken
Riise, leder for
Framtiden i
våre hender.

Tekst
Arne
Storrønningen

Omfattende grønn og etisk
stresstest
Det er Framtiden i våre hender og
Forbrukerrådet som står bak den
norske utgaven av Etisk bankguide.
Tilsvarene bankguider finnes i en
rekke land, som del av nettverket Fair
Finance Guide.
Den etiske bankguiden er basert
på en omfattende gjennomgang av
bankenes retningslinjer, krav og
policydokumenter.
Bankene som er vurdert i Norge
er: Cultura Bank, Danske Bank,
DNB, Handelsbanken, KLP, Nordea,
Sandnes Sparebank, Sbanken, Spare
banken Vest, SpareBank 1 NordNorge, SpareBank 1 SMN, SpareBank
1 SR-bank, SpareBank 1 Østlandet og
Storebrand.

Perspektiv

Foto Brian DePalo / flickr cc

Barn, nei takk?
En amerikansk undersøkelse nylig viste at
38 prosent mellom 18 – 39 år bekymret seg
for å få barn på grunn av klimakrisen.

galt av sted på flere måter dersom
vi kalkulerer med at de fattige aldri
skal få de mulighetene til vekst vi har
nytt godt av i så mange år. Men færre
betyr ikke ingen.

Jeg har lest og sett hva noen av dem
sier. Kvinnene som velger å si nei til
barn er ikke en ensartet masse, slik
heller ikke kvinner som ønsker å få
barn er like.
Noen kaller det en barnestreik,
og forteller om sitt nei til barn som
et politisk pressmiddel for å få de
styrende til å høre. Det er forståelig,
men samtidig fortvilende. Hvis kvinner som egentlig ønsker barn lar det
være i protest, vil hver enkelt betale
en uforutsigbart høy pris.

Tap av framtidstro?

Personlig meningstap
Uforutsigbar fordi de neppe ser for
seg hva det kan bety i form av ensomhet eller personlig meningstap for
noen av dem når det er for sent. Det
er samme opplevelse mange kvinner
har av helt andre årsaker fordi de utsetter barn til det er for sent på grunn
av problemer med kjærester eller
økonomi. Men det er like fullt ikke en
protestform jeg ville ønske for noen
jeg er glad i.

Barnenekt, virker det?
Om det virker, er en annen sak. Selv

Tekst
Gunn Hild Lem

«Verden er
trygg. Livet
har faktisk
aldri vært
tryggere for
mennesker.»
Gunn Hild Lem

om det har blitt flere politikere i vestlige land som snakker om viktigheten
av å få flere barn, har ikke barnenekt
noen umiddelbare konsekvenser for
de styrende med fireårsperspektiver.
Kvinnene vil sannsynligvis ikke bli
mange nok, og dermed stiller jeg meg
tvilende til at tiltaket vil skremme politikerne til kostbare handlinger på et
annet felt, klimapolitikken, umiddelbart. Mer sannsynlig er det at de sponser tiltak for å få flere andre kvinner
til å føde, og da har vi en situasjon der
ingenting annet endres enn at åpenbart svært samvittighetsfulle kvinner
som ville oppdratt barna sine til å ta
vare på verden, velger bort barn.
Noen kvinner snakker om kalkulasjoner der egne barn inngår i deres
økologiske avtrykk. Vestlige barn
vil i løpet av sin levetid forbruke så
mye energi og varer at det ikke er
forsvarlig å produsere flere av dem.
Sannheten er at vi er for mange mennesker. Vi burde alle få færre barn,
særlig siden vi jo ikke vil at fattige
barn skal sette fullt så små økologiske
avtrykk som de gjør. Vi vil at de skal
ha strøm og innlagt vann. Det bærer
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Noen av kvinnene høres deprimerte
ut. De bærer en økologisk sorg som
tar fra dem troen på livet og fremtiden. De er de tristeste, men kanskje
samtidig den gruppen jeg best forstår. Jeg hadde ikke orket å gjøre den
største avgjørelsen i mitt liv om til et
politisk pressmiddel, og jeg kunne
ikke regnet meg frem til at mine barn
sannsynligvis vil forbruke uproporsjonalt mye av verdens ressurser –
men jeg forstår uro og bekymringer.
Felles for alle som ønsker å få barn
er et håp og en tro på at det er trygt å
bringe et nytt menneske til verden.
Det er derfor det kom en babyboom
i vesten når freden kom, mens land
som Sovjet der håpet var mindre,
ikke opplevde noe oppsving.
Men verden er trygg. Livet har
faktisk aldri vært tryggere for mennesker. Vi har klare utfordringer
vi må håndtere, og det vil få store
konsekvenser for kloden om vi ikke
tar dem alvorlig. Likevel finnes det
ingen større inspirasjon for å gjøre
nettopp det, enn tanken på barn og
barnebarn.
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Massebesvimelser
En nær dobling i antall masseb esvimelser de
siste to årene er en bekreftelse på at arbeids
forholdene i klesfabrikkene er helsebelastende,
mener lokale fagforeningsledere og tekstilarbeidere.

Kollapser
på jobb
Tekst
Line Minetti
Line L. S. Minetti
er filosof og driver
research i Phnom
Penh. Line samarbeider med organisasjonen CENTRAL
om spørsmål knyttet til tekstilindustrien. Hun har tidligere vært praktikant
i Framtiden i våre
hender.
Foto
Central
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En ung kvinne reiser seg opp og
forteller hva de andre tenker. ”Det er
flere som besvimer hver uke. Vi har
venner og kollegaer som har besvimt,
så vi er redd for at det også kommer
til å skje oss.”

Risikerer å miste jobben
En litt eldre kollega, la oss kalle
henne ”Panha”, tar ordet. Panha,
som har jobbet i tekstilindustrien i
drøyt seks år, forklarer: ”I fabrikken
jobber vi under dårlige forhold. Det
mangler skikkelig ventilasjon og det
blir glovarmt inne, og kjemikalier

og støv fra produksjonen forurenser
luften. I dette miljøet må arbeiderne
presse seg til å yte maksimalt for å
kunne levere så mange plagg som
ledelsen krever”, forteller Panha og
fortsetter: ”Mengden klær som vi alle
forventes å produsere, produksjonsmålet, er urealistisk høyt, men hvis vi
ikke når det, står vi i fare for å miste
jobbene våre.”

Dropper pauser og å gå på do
Det å miste jobben får alvorlige konsekvenser for disse kambodsjanske
kvinnene, som føler at de må gjøre
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”Chaa”, det
kambodsjanske
ordet for ja lyder
gjennom rommet,
når de rundt 30
tekstilarbeiderne
som har møtt
opp svarer på
om de frykter å
besvime i løpet av
arbeidsdagen.
oppofringer for å beholde jobben.
”En arbeidsdag er vanligvis på rundt
10 timer grunnet overtidsarbeid. I
løpet av denne tiden prøver jeg ikke
å gå på do, jeg unngår å ta vann- eller snackspauser, og jeg tvinger meg

”Vi kjemper
mot moderne
slaveri”.

selv – fysisk og mentalt til å fortsette
å jobbe. Jeg når kanskje produksjonsmålet, men det gjør meg samtidig
syk.” Disse forholdene leder til besvimelser – en erfaring hun deler med
seks andre kvinner som er tilstede i
det samme lille rommet.

Nesten 12.000 har besvimt
I år er det ti år siden myndighetene
begynte å registrere massebesvimelsene i landets sko- og tekstilindustri.
11.236 arbeidere er registrert siden
målingene startet. De offentlige tallene inkluderer ikke mindre hendelser, de som omfatter ”kun” 1-5
arbeidere. Slike tilfeller skjer likevel
ukentlig og utgjør sannsynligvis en
del av de store mørketallene knyttet
til massebesvimelser.
Ath Thorn, leder for den kambodsjanske fagforeningen C.CAWDU ,
har hørt om mange tilfeller.
”I løpet av disse årene har årsakene til massebesvimelsene vært
de samme. På den ene siden er de
dårlige forholdene på fabrikkene, slik
som mangel på ventilasjonsanlegg
gir uutholdelige temperatur og dårlig
luftkvalitet. På den andre siden er det
arbeidernes svekkede helse.”

I 2018 registrerte
myndighetene
2055 besvimelser
på fabrikkene.
Mørketallet er
sannsynligvis
mye større.

en lokal organisasjon med fokus på
arbeiderrettigheter, har det globale
nettverket Clean Clothes Campaign
siden 2012 hatt søkelyset på massebesvimelsene.

Mange lider av underernæring

Skritt i riktig retning

Ath Thorn beskriver hvordan
C.CAWDU, helt fra fagforeningen
startet opp, har arbeidet med å finne
løsninger på de mange tilfellene av
besvimelser. – ”Massebesvimelsene
har en nær sammenheng med arbeidernes lave lønninger. Minstelønna
for tekstilarbeiderne er for lav til å
brøfø dem skikkelig. Fordi lønningene ikke strekker til må arbeiderne
jobbe overtid for å tjene mer, men
til tross for dette lider mange av
underernæring.” Kombinasjonen av
disse faktorene gjør at arbeiderne blir
mer og mer slitne og får dårlig helse,
som etter hvert leder til massebesvimelser.
I samarbeid med kambodsjanske fagforeninger og CENTRAL ,

”Kleskjedene tjener store penger
og har stor makt til å påvirke, sier
Tola Moeun, leder i CENTRAL.
”Samarbeidet mellom de ulike
organisasjonene ga opphav til flere
internasjonale kampanjer i 2013 og
påfølgende år hvor kravet til kleskjedene og nasjonale myndigheter var å
sikre høyere lønninger og sette i verk
forebyggende tiltak mot massebesvimelser I fabrikkene.
Ath Thorn anser at disse kampanjene har bidratt til resultater. ”Noen
fremskritt har blitt gjort”, sier han.
”Vi har lyktes i å få økt minstelønna.
Jeg sier ikke at vi har nådd vårt mål,
fordi vi er bare kommet halvveis til
målet om en levelønn. Men vi har tatt
noen skritt I riktig retning.”
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Systematisk utnyttelse
Hvorfor fortsetter massebesvimelsene, selv 10 år etter man begynte å
kaste lys på det omfattende problemet? Ifølge Tola Moeun, skjer besvimelsene innenfor et system, som i
seg selv hindrer varige løsninger.
”Vi kjemper mot moderne slaveri”,
forklarer han. ”I den kambodsjanske
tekstilindustrien er det ikke nødvendigvis slik at arbeiderne fysisk
tvinges til å jobbe. Likevel, mange er
fastlåst i en situasjon hvor de ikke har
noen valgmuligheter eller kan endre
forholdene de jobber under.”
Tilbake på fabrikken opplever
Panha og hennes kolleger daglig konsekvensene av tautrekkinga mellom
fabrikkeierne og kleskjedene hvor
”mest mulig for penga” står sentralt.
Arbeidet blir tyngre, timene lengre og
pausene færre. Som Panha forklarer:
til slutt besvimer du bare. En nær
dobling i antall massebesvimelser de
siste to årene er en smertelig bekreftelse på Panhas utsagn.
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Grønn hverdag

Foto flickr cc

Grønnere klesvask

Tekst
Nini Hæggernes

De fleste konvensjonelle vaske- og skylle
midler inneholder stoffer som er en
belastning for miljøet. Selv om vaskevannet
går gjennom renseanlegg havner allikevel
ugunstige kjemikalier til slutt ute i naturen.
I tillegg kan ulike stoffer føre til allergier.
Se etter miljømerket vaskemidler og
bruk mindre doser i vaskekammeret. Vi
bruker ofte mer enn der egentlig er behov
for. Skyllemidler gir forøvrig ikke bedre
vaskeresultat og kan erstattes med et par
spiseskjeer eddik hvis du ønsker mykere
tøy. Lufttørk tøyet ute – dufter deilig,
sparer energi og sliter mindre på tøyet.

tips
Naturlig
munnskyllemiddel

Kaldpresset kokosolje
er antibakteriell og tar
knekken på bakterier. Ha
en liten teskje kokosolje
i munnen og skyll godt i
munnen i 2-3 minutter.
Oljen legger seg også
som en liten hinne rundt
tennene og kan være
forebyggende for god
tannhelse.

Gjenbruk briller

Finn frem gamle briller fra
skuffen og gi dem videre
til noen som trenger dem.
Specsavers tar imot brukte
briller i deres humanitære
prosjekt «Gi syn til
Tanzania». Brillene blir
desinfisert og sortert, før
de kommer til nytte igjen
i Afrika.

Ryddeportal for plast
Hold Norge Rent har
egen portal for deg som
er opptatt av å rydde
plast og avfall som
ligger i naturen. Her kan
du registrere forsøplet
områder, opprette en egen
ryddeaksjon eller finne
steder som må ryddes på
ryddeportalen.no.
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Granskudd i maten
På denne tiden av året skyter
grantrær nye friske lyse
grønne skudd. De nye skud
dene har en syrlig litt sitron
aktig smak med et hint av gran
og er fulle av C-vitaminer.

Friske granskudd passer godt
som te, gjerne med litt hon
ning, eller i salater. Sirup, gelé
og saft kan også lages av de
lysegrønne skuddene, eller
tørkes til senere bruk som
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te og krydder. Geleen eller
ferske skudd passer spesielt
godt til viltkjøtt og fisk, mens
sirup brukes som søtnings
middel i sauser og desserter.

Foto Xxxxx Xxxxx / flickr cc

Deling av feriehjem
Deleøkonomi reduserer behovet for å produsere
og kjøpe nye ting, ved å utnytte eksisterende ting.
Www.airbnb.no er et slikt delenettverk. Her leier
mennesker selv hele eller deler av sitt eget hjem
til reisende på jakt etter overnatting. Plattformen
etablerer direkte kontakt mellom vert og gjest.

Foto Thomas Payne /flickr cc

Nettverk for kortreist
mat på Facebook

Insektkrise

Når så du sist en bilrute full av insekter? Nylig viste en omfattende
rapport, at verdens økosystemer står overfor en katastrofal kollaps, fordi
insekter utryddes. Hovedårsaken er landbruk, bruk av plantevernmidler
og kunstgjødsel, utbygging av bolig- og næringsområder, fremmede arter
og klimaendringer. Vi kan heldigvis gjøre noe. Plante flere blomster og
blomsterenger, velge økologiske produkter som reduserer bruken av
plantevernmidler i landbruket og unngå bruk av sprøytemidler i hager.
De dreper nemlig ikke bare skadedyr og ugress, men også nyttedyr som
pollinerende insekter og forurenser luft, vann og jord. Vi kan også få ned vårt
personlige klimagassutslipp ved å redusere forbruk og fossile utslipp.
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Foto Carol /flickr cc

«La reisen bli
en del av årets
ferieopplevelse
– ta buss eller tog»

Reko-ringen er en distribusjonskanal på Facebook,
som har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge
og bevisstgjøre om viktigheten av småskalaproduksjon.
Småprodusenter presenterer sine kortreiste mat
produkter på egne lokale Facebook-grupper og
bestilling gjøres direkte i Facebook-innleggende.
Bestilte varer hentes så på en felles avtalt dag for hele
gruppen. Sjekk Reko-ringene på Facebook eller ta initativ
til å starte opp en lokal gruppe der du bor. For her finnes
det mye god, kortreist og økologisk dyrket mat.
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Fokus

Foto Katrien Van der Heyden

Vi ber bare
om en framtid.
Er det å forlange
for mye?
12

Fortellingen om Greta Thunberg og tenåringsjentene
som tok ledelsen i den internasjonale klimakampen er
mer utrolig, overraskende og usannsynlig enn selv den
mest drevne manusforfatter i Hollywood ville vært i
stand til å tenke ut. Møt klimajentene og les mer om
den nye klimabevegelsen som tok etablerte politikere
og miljøorganisasjoner over hele verden på senga.

Greta Thunberg og Anuna
De Wever fotografert
under en pause i Roma
torsdag 18. april mens
de diskuterer den store
markeringen på Piazza del
Popolo neste dag, hvor mer
enn 15.000 deltok under
klimamarkeringen der.
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Klimatsunamien
vi ikke så komme
Foto: Sebastian Dahl

De kan ikke
stemme ved
neste valg, derfor
skolestreiker de.
Fra demonstra
sjonene i Oslo
23. mars i år.

Virkeligheten overgår ofte diktningen. Hvem hadde for knapt et år siden
forestilt seg at en da 15 år gammel svensk tenåringsjente med alvorlige
spiseforstyrrelser, aspberger syndrom og selektiv mutisme, skulle påvirke
hele den internasjonale klimakampen og gi den en helt ny retning?
Fokus

Tekst
Arne Storrønningen

14

Hvem hadde sett for seg at en
anonym, ukjent 17-åring i en forstad
utenfor Antwerpen, sammen med
venninnen sin, skulle gå på barrikadene og skape det største sosiale
opprøret i Belgia siden 60-tallet.
Var det noen som hadde sett for
seg som sannsynlig at 15.000 norske
barn og unge skulle skulke skolen og
samle seg foran Stortinget og kreve
en tøffere klimapolitikk, inkludert
utfasing av norsk oljeproduksjon.

Politisk oppvåkning
Hvem hadde trodd at en 14-åring i
Australia skulle stjele showet i en
av nyhetssendingene på Tv og spille
hele den politiske eliten, inkludert
statsministeren sjakkmatt med sine
klimaargumenter.
Eller hadde noen sett for seg en
13-åring i ensom skolestreik utenfor FNs hovedkvarter i New York
tiltrekke seg oppmerksomhet fra
ledende politikere og være med på
å skape et nytt håp og en ny ameri-

Framtiden i våre hender

kansk klimapolitisk oppvåkning. Det
i et land fastlåst i en giftig offentlig
debatt og med et nesten helt ugjennomtrengelig støynivå av beskyldninger, skittkasting og personangrep
topp-politikere seg imellom.

Den verdenskjente plakaten
Hvem hadde ant at det som begynte
med ei jente utenfor Riksdagen i
Stockholm, med en hjemmelaget
plakat med ordene «skolstrejk for
klimaet» skulle utløse en bevegelse

av marsjer, opptog og markeringer i
over 125 land og 2000 byer og steder.
Hvem hadde sett for seg hundrevis av
Greta-Thunberg-inspirerte jenter ta
ledelsen i sine land, byer og områder og få med seg over 1.5 millioner
jevngamle ut i gatene. Gutter også.
For guttene kom med. Litt forsiktig
til å begynne med, men gradvis i tur
og orden.

Hundre
tusener av
unge aktivister
verden rundt
opplever
at Framtida
deres blir
stjålet fra em.

Foto Sebastian Dahl

Et nytt kvantesprang?

var miljøredaktør i The Guardian
i mange år. ”Dette er et øyeblikk
jeg har ventet på mer eller mindre
hele mitt liv, skrev den amerikanske
forfatteren og aktivisten bak 350.org,
Bill McKibben, da det britiske parlamentet som første lovgivende forsamling i verden erklærte klimakrise,
climate emergency. George Monbiot,
en annen profilert mijøforkjemper og
forfatter mente det er store muligheter for at det nye ungdomsopprøret
setter varige spor på en helt an-

nen måte enn mange av 90-tallets
sosiale bevegelser som han selv var
en del av. I mange kommentarer og
reportasjer snakker man varmt om
Greta Thunberg-effekten. Man bør
helst sto sammen med noen titusen
brølende ungdom på klimamarkering
for å få med seg energien og styrken
i det nye sosiale klimaopprøret, sa
en journalistkollega, da han hadde
overvært samlingen på Eidsvollsplass
og Spikersuppa foran Stortinget 24.
mars. Da er vi 2 sa jeg.

«Dette er et
Foto Sebastian Dahl

Hvem hadde fantasi til å forestille
seg at den nye tenåringsbevegelsen
skulle følges opp av sterke foreldreog besteforeldregrupper i land etter
land. At mødre-for-klima, mothersstand-up, skulle marsjere i tusenvis
i London og mange andre byer. Eller
at grupper på opptil 3000 forskere fra
hele verden skulle publisere faglige
støtteerklæringer til fordel for klimaopprøret. Neppe noen hadde mulighet til å se den nye klimabevegelsen
komme. Men hvor dypt stikker den?
Er den en bølge som gradvis faller
til ro og så går verden tilbake til sin
skjeve gang igjen? Det er langt mer
som peker i retning av at vi nå står
oppe i et stort klimapolitisk og sosialt
vippepunkt, enn at vi ikke gjør det.
«Har klimapolitikken endelig nådd
et vippepunkt?», spør John Vidal som

øyeblikk jeg har
ventet på mer
eller mindre

Foto Sebastian Dahl

hele mitt liv».
Bill McKibben,
forfatter og aktivist

15.000 deltok
i markeringen
foran Stortinget
i slutten av mars.
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«Gi Greta plass»
roper et par
sikkerhetsvakter
og geleider
16-åringen
gjennom et hav
av støttespillere».

Greta Thunberg
på Mynttorget
i Stockholm
sammen med
en gjeng ivrige
støttespillere
som tar selfies.
Foto Arne Storrønningen

KlimaRevolusjonen
på Mynttorget
Fokus
Fredag 15. mars 2019
Mynttorget i Stockholm:
Jeg ankommer Stockholm sentralstasjon litt forsinket med morgentoget
fra Oslo og spaserer den korte turen
til det over 300 år gamle Mynttorget
mellom Riksdagen og Det kongelige
slott. Allerede langt unna hører jeg
taktfaste rop og unge stemmer. På en
scene på den andre siden av torget
står en skikkelse i gul regnjakke

16

og holder en kort appell. Av og til
avbrytes hun av dundrende applaus.
Og taktfaste rop: ”Greta…. Greta….
Greta…
Det er Greta Thunberg som står i
regnværet på scenen sammen med et
titalls andre ungdomsaktivister. For
mindre enn sju måneder siden satt
hun alene på asfalten foran Riksdagen med sin selvlagede og seinere
verdensberømte plakat.

Framtiden i våre hender

Jeg hadde alltid vært «den usynlige
jenta», fortalte hun i et intervju med
New York Times. Moren hennes, den
internasjonalt kjente operasangeren Malena Ernman, har beskrevet
families krise og Gretas depresjoner,
spisevegring og klimaangst i boka
”Scener ur hjärtat”. Boka som hun
har skrevet sammen med døtrene
Greta og Beata og mannen Svante
Thunberg, utkom rett før Greta inn-

Mange foreldre deltok
under streikearrange
mentet i Stockholm.
Gruppen Foreldravrålet
(foreldrebrølet) har
26.000 støttespillere.

Foto: Arne Storrønningen

«Vi står foran
en eksistensiell
krise. Den

Noen timer seinere kommer
tallene fra de andre markeringene
den dagen. Klimademonstrasjoner i
125 land og i mer enn 2000 byer og
steder. Rundt 1 million skoleelever
deltok. Jubelen vil ingen ende ta når
tallene leses opp fra scenen. Greta
Thunberg smiler. «Gi Greta plass»
roper et par sikkerhetsvakter og
geleider 16-åringen gjennom et hav

av støttespillere, mobilkameraer,
mikrofonstativer, fotografer og tvteam. Nesten uberørt av den store
oppmerksomheten tar hun sykkelen
sin, en rose hun har fått på scenen,
ryggsekken ,den rød vannflasken og
plakaten – og ruller hjemover langs
Riksgatan og regjeringsbygningene
med støttespiller og hjelper pappa
Svante Thunberg ikke så langt bak.

største krisen
menneskeenheten
noen gang har
stått overfor».
Greta Thunberg

Foto: Arne Storrønningen

ledet sin skolestreik og har blitt mer
aktuell enn noen kunne forestille seg.
Nå er Greta Thunberg den nye klimabevegelsens lederskikkelse. Hun
virker scenevant, selv om hun neppe
er det. Stemmen er rolig og velmodulert. Folk lytter og det er etter forholdene merkelig stille på torgplassen med over 15.000 barn og unge
samlet. Flere løfter plakater med
teksten «Lets make the world Greta
again». Noen andre har plakater hvor
Greta Thunberg framstilles som Pippi
Langstrømpe. Hun tar mikrofonen.
Smiler forsiktig.
”Det er ganske mye folk her i dag,
sier hun med et svakt, litt nesten sjenert smil. (En retorisk underdrivelse,
politiet har satt opp sperringer i sidegatene for å hindre at publikum blir
presset mot scene. Det er tettpakket.
Jenta med flettene og den gule
regnjakka fortsetter: ”Vi står foran
en eksistensiell krise. Den største
krisen menneskeenheten noen gang
har stått overfor. Enda har den blitt
oversett i tiår av de som har visst
om det. Dere vet hvem dere er, dere
som er mest skyldige i dette her. Og
det er ikke vi her inne. Vi her, vi de
unge har ikke bidratt til denne krisen.
Vi har bare blitt født inn i denne
verdenen. Og plutselig har det blitt
en krise framfor oss som vi får leve
med resten av våre liv, vi selv, våre
barn og barnebarn og alle framtidige
generasjoner. Vi kommer ikke til å
akseptere det. Vi kommer ikke til å
la det hende. Så derfor streiker vi. Vi
streiker fordi vi vil ha en framtid, og
vi kommer fortsette, avslutter hun.
(jubel og brøl fra tilhørerne)

Unge
skolestreikere
tar matpause
under
arrangementet
på Mynttorget
15. mars
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Klimabrev
til verden
Fokus

Foto: Katrien Van Der Heyden

En blid aktivisttenåring dukker
opp ved kafebordet, litt småfrossen fra mange timer ute i det kjølige
regnværet som har bøttet ned over
EU-hovedstaden i hele dag. Mamma
får en lang klem. Det er 6 dager siden
de har sett hverandre. Var det mange
på demonstrasjonene i dag? undres
moren. 1500 i Waterloo og 500 i
Brussel, sier Anuna. Det er bra på en
regnfull torsdag etter flere måneder
med skolestreik. Vi mobiliserer til ny
nasjonal og internasjonal hovedstreik
24. mai. Jeg tror det kommer minst
like mange som ved forrige storstreik, mener den belgiske ungdomsaktivisten. Det er rett før de belgiske
valgene og EU-valget og det blir med
mange kjente musikere og artister.
Jo, det blir bra, mener hun.

Arrogante politikere

Hun er ofte nevnt som en av
Europas mest innflytelsesrike
unge klimaaktivister. 17 år gamle
belgiske Anuna De Wever står bak
det største ungdomsopprøret i
Belgia siden 60-tallet og har ledet
noen av de største europeiske
klimaprotestmarsjene i nyere tid.
Brussel torsdag 2. mai 2019
Nylig utkom boka «Vi er klimaet – et
brev til verden» i norsk oversettelse.
Den er skrevet sammen med skolevenninne og kampfelle Kyra Gantois
(19) som også er sentral i den nye
klimaprotestbølgen som etterhvert
ruller i over hundre land og mer enn
totusen byer og steder. «Den sterkeste teksten om klima jeg noensinne
har lest», skriver Anja Bakken Riise,
leder i Framtiden i våre hender i et
forord til boka. I følge de to unge
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Anuna de Wever
(til venstre) har
skapt det største
ungdomsopprøret
i Belgia siden
60-tallet.

forfatterne er den deres manifest for
framtida. De har en utfordring til alle
som følger den nye klimabevegelsen
fra sidelinjen: «Vær aktive, bli med ut
i gatene, støtt oss».
Jeg møter Anuna De Wever og moren hennes Katrien Van der Heyden,
profilert belgisk kjønnsforskere og
foreldreaktivist i skolestreikbevegelsen. Vi har avtalt å møtes på en kafe
rett ved Brussel Centraal. Mamma
Katerien kommer først. Hun har nylig
vært på en forelesningstur til Litauen
og tilbragt flere døgn på tog og ferger.
Den engasjerte klimamammaen lever
som hun lærer og har valgt å droppe
flyreiser i en travel hverdag. Det blir
mange, mange timer på tog og buss,
men det er viktig å sende et signal om
at vi tar klimakrisen på alvor, sier hun
mens vi venter på datteren Anuna
som holder på med å avslutte ukens
faste skolestreik i EU-hovedstaden.

Framtiden i våre hender

Det begynte i desember like før juleferien 2018. Mer enn 65.000 belgiere
hadde marsjert gjennom gatene i
Brussel i det som ble betegnet som
den største klimamarsjen i landets
historie. Noen mente at så mange
som 75.000 deltok. Noen dager etterpå landet den belgiske delegasjonen med topp-politikere fra landets
kompliserte og språkdelte regjeringssystem i Katowice i Polen hvor det
store klimatoppmøtet COP21 ble
arrangert. Som eneste land utenom
Tsjekkia droppet Belgia å undertegne
konferansens «High Ambition Coalition». De belgiske politikerne dro
hjem og trodde de skulle slippe unna
med det, bare noen dager etter den
største klimamobiliseringen så langt
i landet historie , forteller Anuna De
Wever. Slik gikk det ikke.
Hjemme hos familien til Anuna var
det lange og engasjerte diskusjoner
rundt middagsbordet den kvelden
nyheten om Belgias manglende
signatur på FNs klimaavtale
rullet på de nasjonale nasjonale nyhetssendingene.
17-åringen mente det var
udemokratisk at politikerne
overhodet ikke tok hensyn
til folkeviljen og de store
klimademonstrasjonene.
Moren oppfordret henne
til å sjekke noen videoer
på youtube med en svensk
jente som hadde holdt en

Fryktesløse
Jeg var nesten sikker på at hun ikke
skulle lykkes og at nederlaget kunne
bli en belastning for henne forteller moren Katerien. Anuna hadde
opplevd en god del mobbing i oppveksten, blant annet for at hun hadde
vært helt åpen om sin egen flytende
kjønnsidentitet. Jeg ville ikke at hun
skulle ende opp med nok en runde
med mobbing og trakassering, sier
Katerien Van der Heyden. – Vel jeg
brydde meg ikke om jeg skulle bli
mobbet for det, skyter Anuna inn. Jeg
var fast bestemt på å gjennomføre
skolestreiken uansett resultat. Det
var for viktig til at vi kunne bry oss
om andres eventuelle reaksjoner. Det
var vår streik, og vår mulighet til å
bli hørt.
Far til en venninne av Anunas
stesøster som var journalist i

Foto: Maud Bernos / OECD

tale i Polen. Neste dag ved frokostbordet var Anuna overbevist. Talen
til Greta i Polen hadde gjort dypt inntrykk. Hun hadde bestemt seg for å
bruke streikevåpenet i klimakampen.
Ikke bare ville hun sitte alene, hun
ville få med seg så mange som mulig
av klassekamerater og klassevenninner. Sammen med venninen Kyra
Gantos satte de i gang umiddelbart.
Organisasjonen fikk navnet Youth for
Climate, de laget logo publiserte en
introduksjonsvideo. De bestemte seg
for å legge skolestreiken til Brussel
rett etter juleferien.

Anuna har blitt
en viktig stemme
i den europeiske
klimadebatten,
her under et møte
i OECD i Paris
20. mai.

en lokalavis fikk høre om streikeplanene til de Anuna og Kyra og laget
en liten reportasje. Det var begynnelsen. Plutselig Gikk saken viralt
og fikk omtale i nesten alle store
belgiske nyhetsmedier. Da de dro
inn til Brussel for å gjennomføre det
første skolestreik-arrangementet ble
de fulgt av to tv-team som dokumenterte det som skjedde.
Mer enn 3000 unge møtte opp på
Europatorget hvor Anuna og Kyra
hadde fått polititillatelse til å gjennomføre streikearrangementet. Vi
var fullstendig overrasket. Vi var
forberedt på å stå der helt alene
sammen med noen få venner og
mødrene våre, forteller Anuna. Det
endte opp med at mange måtte stå i
gatene rundt plassen, det var kort og
godt ikke plass til alle.
Dermed rullet bølgen. Neste uke
kom 12.500 og neste uke igjen
mer enn 35.000. Etter den tredje
streiken spredte det seg til Frankrike og Sveits, seinere Tyskland,
Italia, Storbritannia, Skandinavia
og mer enn hundre andre land.
«Jeg helte ut bensinen og dere
kom med fyrstikkene og satte fyr på
den» uttalte Greta Thunberg seinere.

Hets og drapstrusler

«Come and
join the
Movement».
Anuna De Wever
Foto: Katr

Å Lede det største ungdomsopprøret i landet på nesten 50 år har
ikke skjedd uten dramatikk. Hets,
forsøk på latterliggjøring og til og
med drapstrusler har vært en del av
hverdagen noen ganger. Men også
massiv støtte. Hundrevis av belgiske
forskere har støttet skolestreikebevegelsen. Fagforeninger, kirkesamfunn,
foreldre og lærere har stilt seg solida-

risk med de unge klimaopprørerne.
Vi er mange, og sammen skal vi
tvinge fram forandringer som er
nødvendig for framtiden vår, sier
Anuna. Vi er ikke redde for motstand
heller. Det hører med. Ingen sosial
opprørsbevegelse har eksistert uten
kamp og motstand. Vårt mål er å få
de voksne politikerne og maktfolka til
å forstå at vi står overfor en forferdelig krise som vil ødelegge planetens
livsgrunnlag og vår egen framtid
dersom vi ikke gjør noe, sier den
belgiske skolestreiklederen. Tenkt
dere hvordan det er å være 17 år og
så få vite at en klimakrise vil kunne
ta fra deg hele framtida, oppfordrer
Anuna. Jeg tror det er verre enn å bli
gammel og forstå at livet nærmer seg
slutten. Det er vanskelig å være gammel og å høre at klokka tikker. Tenkt
deg hvordan det er å høre den klokka
tikke når du er ung og har livet foran
deg. oppfordrer Anuna.
Sprøsmålet vi stiller oss er hvorfor
voksengenerasjonen ikke gjør noe,
ikke tar ordentlig tak i problemene?
Det spørsmålet har plaget folk på vår
alder en stund, og det vil ikke «gå
over» som en del politikere og voksne
ser ut til å tro. Skal jeg si det enda
enklere spør Anuna. Det er slutt på
tålmodigheten vår og vi har ikke til
hensikt å være den snille, passive generasjonen lenger, sier den belgiske
aktivisten.
I boka skriver Anuna og Kyra blant
annet: «Vi kommer til å fortsette å
snakke til de som ikke tror på oss…
Vi vil strekke fram hånden til hver av
dem. Come and join the Movement,
Vær ung og uforutsigbar sammen
med oss.”
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Bo Thorén utenfor
småbruket i
Dalsland hvor han
og familien bor.

Tid for sivil
ulydighet?
Fokus

Greta Thunberg har fått oppmerksomhet verden
over for sin skolestreik. Ideen fikk hun av den
svenske klimaaktivisten og en av initiativtakerne
til Extinction Rebellion i Sverige, Bo Thorén.
Dalsland 16. mars 2019
Bo Thoren henter meg på togstasjon
en i Åmål og vi kjører den halv time
lange turen til det flotte småbruket
hvor han og familien bor. Jeg er på
vei hjem fra reportasjejobbing på
klimademonstrasjonen i den svenske
hovedstaden og har tid til å legge
turen innom mannen som kaller seg
«en av Gretas første etterfølgere».
Å være den første etterfølgeren er
viktig mener Thorén. Det er slik en
bevegelse blir til, at noen tar skrittet
og blir støttespillere og etterfølgere.
Den aller første etterfølgeren er
helt avgjørende. Det var derfor han
og kona og datteren på 9, dro inntil
Stockholm for å sitte sammen med
Greta og støtte streiken en av de første
dagene etter starten 20. august i 2018.

Klimaoppvåkning
Bo Thorén er sivilingeniør fra Gøteborg. Han var naturinteressert, blant
annet en ivrig amatørdykker. En dag
i 2013 så han en film om hvordan
havet blir gjort om til en søppelplass.
Det gjorde sterkt inntrykk. – Jeg forsto etter hvert at jeg måtte ta de nye
perspektivene mine på alvor og engasjere meg i praktisk påvirkningsarbeid forteller han. Siden den gangen
har han vært aktiv nesten på heltid
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med å dytte klimaspørsmålet høyest
mulig opp på den politiske dagorden.
Han stiftet Fossilfree Sweden og tok
initiativet til Fossilfree Dalsland, en
organisasjon som jobbet for å få den
svenske fylkeskommune til å bli helt
fossilfri innen 2030. Da Extinction
Rebellion spredte seg fra opprinnelseslandet Storbritannia og rundt omkring i
verden, var det Bo Thorén som tok den
sosiale opprørsbevegelsen til Sverige.

Stivnet i gamle former?
De etablerte miljøorganisasjonene har
mer eller mindre stivnet i gamle former.
Vi trenger nye krefter og nye initiativ,
mener den svenske aktivisten. Han har
stor tro på sivil ulydighet som virkemiddel. Det har en lang og viktig tradisjon i
demokratisk påvirkningsarbeid. Det gir
resultater, og tiden er overmoden for å
ta i bruk sivil ulydighet i stor skala nå,
mener Thorén.
Et annet område som opptok Bo
Thorén var fraværet av de unge i klimadebatten. Det var en røst jeg savnet,
forteller han over stuebordet på småbruket. Derfor forsøkte han å samle en
gruppe unge til skypemøter for å diskutere mulige aksjoner og aktiviteter.

Mot et stort vippepunkt
Den da helt ukjente skoleeleven Greta
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«Forhåpentligvis
kan det skape et
historisk vende
punkt i hele
klimakampen».
Thunberg hadde nettopp fått et klimaessay kåret til det nestbeste i en
tekstkonkurranse utlyst av en stor
svensk avis. Jeg inviterte henne med
på skypemøtene og hun deltok noen
få ganger. Jeg nevnte mulighet for
skolestreik etter en ide fra Obamas
tidligere utdanningsminister Arne
Duncan som foreslo at foreldre i
USA skulle holde barna hjemme i en
skolestreik som reaksjon på skoleskytingene. Greta likte ideen om
skolestreik umiddelbart, blant annet
fordi den hadde et element av sivil
ulydighet i seg, som hun mente var
viktig for å oppmerksomhet og gjennomslag. De andre unge i gruppen
ønsket å gå videre med en annen ide,
så Greta bestemte seg da for å starte
skolestreikene alene. Ikke lenge etter
innledet hun sin egen skolestreik
utenfor den svenske nasjonalforsamlingen. Ikke noen hadde fantasi til å
forestille seg hvor stort dette skulle
bli. Forhåpentligvis kan det skape et
historisk vendepunkt i hele klimakampen, sier aktivisten.
Greta har både en personlighet og
innsikt i forskning og vitenskap rundt
klimakrisen som gjør henne veldig
godt egnet til å løfte dette i den internasjonale miljø- og klimakampen,
mener Bo Thorén.

Klimabevegelsen – les mer på nett
Foreldrebrølet

Fly skam deg!

Hun vil engasjere
bekymrede foreldre
til klimahandling.
Inspirerende intervju
med Frida Berry Eklund i Stockholm
I Sverige har Foreldrevrålet Forel
drevralet.se fått 26.000 medlemmer
og blitt en stor suksess. Snart kom
mer det norske Foreldrebrølet.
Det er ikke barna som skal løse
klimakrisen, det skal de voksne
gjøre, fortalte klimaaktivisten i et in
tervju med Framtiden i våre hender.
Ikke noen kraft er sterkere enn den
kraften som kommer når foreldre for
alvor forstår at framtiden til barna
deres er truet. Foreldrebevegelsen
kan bli et av de store drivkreftene
i en ny klimabevegelse tror Frida
Berry Eklund.
Les mer på Framtiden.no

Maja Rosén er
initiativtakeren
bak den svenske
flyfrikampanjen ”Vi
halder oss på jorden”, en kampanje
som nå sprer seg til flere land med
jetfart. Den kommer også til Norge.
Deltakerne i kampanjen pålegger
seg selv et års flyfri. Ofte blir det
lenger og mange får øynene opp
for hvor miljøskadelig det er å fly,
ifølge Rosén.
”Flyreiser er uforenlig med en
personlig livsstil hvis man tar klimaog miljøkamp på alvor”. ”Hvis alle i
verden skulle fly en langreise i året,
tilsvarende strekningen nordenThailand, ville det øke de globale
CO2-utslippene med 50 prosent”
sier den svenske klimaaktivisten.
Les mer på Framtiden.no

”Kjettinger og
kjærlighet virker”
Det britiske bevegelsen
Extention Rebellions som
startet i Storbritannia for
under et år siden har blitt en sterk drivkraft
i klimabevegelsen og har fått avleggere i
mange land. ”Det går bedre enn vi hadde
håpet” sier Keith Garret, en av de sentrale
aktivistlederne i London. Hovedvirkemid
delet til bevegelsen er sivil ulydighet. Kjet
tinger, ikke-vold og kjærlighet virker mener
aktivistene.
Les om da det britiske parlamentet
erklærte klimakrise som første nasjonal
forsamling i verden og initiativtakeren til
forslaget, den britiske arbeiderpartilederen
Jeremy Corbyn, kunne ta noen minutters fri
fra Brexitkaoset og bli hyllet som en klima
helt på taket av en brannbil på Parliament
Square i den britiske hovedstaden.
Les mer på Framtiden.no

Boken for erfarne
og nye bærplukkere
Fra omtalen i
bladet Sopp og
nyttevekster:
”Fornøyelig
og informativt
stoff med svært
god geografisk
spredning.
Boken anbefales
på det varmeste
for din egen del
eller som gave
til noen andre.”
Selges fra alle landets bokhandlere og
utvalgte nettbokhandlere (se Haugenbok.no)
Veiledende pris: 239,-

Optima Intimvask pH4
God mot kløe - svie - sopp - pms
Optima pH 4 Intimvask. Låg pH, organiske syrer og
alginat forsterkar huda sine eigne forsvarsmekanismar.
Fri for parfyme, skadelege kjemikaliar og miljøgifter.
Kombiner med Optima pH4 Hudbalsam
for optimal effekt.

www.optima-ph.no
OPTIMA PRODUKTER AS

Tlf. 56 56 46 10
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Vurder sparedusj og
vannsparende armatur
eller sparedyser på
eksisterende kraner

Bruk sparepærer
eller LED-pærer

Klærne våre

Spar strøm

Bolig

Du kan få det rent uten rengjøringsmidler: Bruk eddik, natron og sitron.
• Utvannet hvit eddik til vinduene
• Like deler av natron og vann til
flekkfjerning.
• Sitron tar knekken på muggsopp
og løser opp fett.

Sett inn tetningslister
og thermocover på
gamle vindu.

Grønne tips

Her har vi samlet noen små og
store tips som kan hjelpe deg med
å leve litt grønnere.

Benytt deg av
bildeling.

Reis sjeldnere og
bli heller lengre.

Fly mindre

Fyll opp bilen
med passasjerer.

Kjøp klimakvoter
på myclimate.no
dersom du må fly

Transport
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Aller helst gå, sykle eller
reis kollektivt om du kan!

Kjøp el-bil
dersom du må
kjøpe ny bil.

Kjør mindre
Husk at du kan
oppleve mye nytt i
nærområdet, uten å
reise rundt halve
kloden.
Framtiden i våre hender

Unnå unødvendig
last og raske
stopp og start.

Klærne våre

Sjekk tavarepådetduhar.no
for oversikt over hvor du kan
få reparert tingene dine!

Ta vare på
det du har

Vask klærne sjeldnere.
Heng klær til lufting så kan
de brukes en dag til.

La skoene hvile en dag for å gi
utluftning. Fuktighet tærer på
sømmer og materialer

Skaff deg det du trenger, fra
noen som ikke trenger det
lenger! Kjøp brukt på for
eksempel Finn.no, Tise, på
loppemarked eller på
byttemarked/byttefest.

Forbruk
Se etter etiske
og miljøvennlige
alternativer.

Kjøp grønt!

Kjøp kvalitetsprodukter
som holder lenge.

Sjekk om produkter kan
inneholde miljøgifter. Vi har
oversikt på nettsiden vår!

Ha oversikt over
kjøleskapet, og
planlegg
handleturene.

Mat

Kast mindre
mat
Riktig oppbevaring er mye
viktigere enn datomerkingen.
Bruk syn, lukt og smak for å
sjekke om maten er spiselig.

Velg kjøtt fra gode produsenter: enten
økologiske eller fra en god lokal produsent,
som har latt dyrene få gå fritt med større plass
og lengre levetid enn hos vanlige
konvensjonelle oppdrettere.

Spis mindre
kjøtt
Temperaturen i
kjøleskapet skal
være på 4° eller
lavere.
Framtiden i våre hender 02/2019

Spis mer høne,
geit og vilt.
Bruk mindre kjøtt
per porsjon.

Ha én, to eller flere
vegetardager i uken.
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Togferie

Tekst
Elin Espmark Wibe.
Elin Espmark Wibe
jobber som kommunikasjonsrådgiver
i Framtiden i våre
hender. Hun har
studert International Relations ved
SOAS, og har en
mastergrad i digital
journalistikk fra
Goldsmiths University of London. Hun
har tidligere jobbet
i The Economist og
Metro.co.uk.
Fotos
Paal Ritter Schjerven

Familien Tveit-Schjerven
elsker togreiser og ferie
på skinner er en stor
lidenskap for gjengen
på fire. Les mer om
erfaringene deres her.

Det store
togeventyret
24
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Foto Elin Espmark Vibe

For familien Tveit Schjerven starter
ikke ferien med «Flight D85873 til
Gran Canaria er klar til avgang». Andrea (9) og Edvard (6) har bare flydd
en gang før.
Pappa Paal Ritter Schjerven har
alltid vært fascinert av tog. Det er noe
romantisk rundt det, synes han. Mamma Marianne Tveit er enig. Du får sett
ting du aldri hadde sett hadde om du
satt bak rattet, eller på et fly.
Første gang familien reiste på
togferie var minstemann bare seks
måneder. Noen vil kanskje kalle det
galskap, men for familien på fire var
det noe de ønsket å bevise for seg selv
at de klarte. De var et team, og de
skulle på oppdagelsesferd.

Tog er best
Turene har gått igjennom Danmark,
Tyskland, Italia, Kroatia, Sveits,

Barna syns det er gøy med natt-tog.

Å reise med tog gir muligheter for opplevelser
underveis. Her fra Berlin.

Sverige og Frankrike. For å nevne
noen. Familien reiser på togferie hver
eneste sommerferie, og i år er ingen
unntak.
– Italia har best is, sier Andrea
og Edvard. – Men Sveits har det
kuleste badeanlegget. Og dit skal
de i år. Tivoliet i København prøver
de å få med seg hvert år på tur. For
foreldrene er det viktig at reisen ikke

oppleves som en transportetappe,
men som et eventyr i seg selv.
– Vi har alltid tenkt at hver etappe
skal være spennende, sier Paal.
– Det har aldri vært kjedelig. Hvis
vi bruker fem dager på reisen er det
fordi det er en del av ferien. Man kan
fint komme seg til Sør-Europa på
kortere tid, men for oss handler det
like mye om selve reisen.

Hele familien
Tveit-Schjerven
storgleder
seg til årets
sommerferie,
som selvfølgelig
skal gå langs
skinner.

Marianne og
Andrea med ipad.
Familien har
med seg mange
aktiviteter og spill
til togturene.

Framtiden i våre hender 02/2019
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Togferie
De passer på
å ha mange
stopp på ruta.
Her ved en
innsjø i Sveits.

Det blir mange stopp på ruta – som
ofte ender opp i Italia. Barna vil veldig gjerne bade på ferie, så de prøver
å dra et sted med strand eller basseng. I år var det et stort ønske om en
”sydenferie”, så derfor har foreldrene
leid en leilighet med palmer utenfor.
Men de har det ikke travelt med å
komme fram. På veien skal de blant
annet utforske Tsjekkia og områdene
rundt Praha.
Ett år skulle de ikke reise lengre
enn Danmark og Sverige. – Men
Andrea ville reise lengre, så vi endte
opp med å ta toget til Italia, sier Paal.
– Helt på sparket, sier han og ler.

Vil spare flyturene til barna
blir større
Første gangen var det eventyrlysten
som motiverte familien til å reise
med tog på ferie. Da vi oppdaget hvor
klimavennlig det faktisk var ble en
stor bonus, forteller Marianne.

«Det å velge bort fly har virkelig
ikke vært noe stort offer».
– Da vi hadde gjort det i noen år
gikk det veldig lett. Det å velge bort
fly har virkelig ikke vært noe stort
offer for oss.
Selv om de kun planlegger turer
langs skinnene, betyr ikke det at
familien aldri skal fly igjen.
– Vi har lovet barna at vi skal ta en
tur til Asia en gang når de blir større
og da må vi jo fly. Men ellers unngår
vi å fly når vi kan, og syns det er viktig

Noe av det
fineste Andrea
vet er å se
landskapet gli
forbi utenfor
vinduet.

å legge feriene dit vi kan ta tog. Det
betyr at vi dropper storbyturer og
sydenferier på vinteren, og heller
sparer til litt lengre turer på sommeren sier Marianne.
Nordmenn er i flytoppen i Europa,
og vi flyr mer enn aldri før. Skal vi
greie å kutte klimautslippene til et
tålelig nivå trengs det endringer i
reisevanene våre. Over grensa til
vår ’söta bror’ går trenden i en mer
miljøvennlig retning
I følge en undersøkelse av Vagabond, Sveriges største reisemagasin,
var 2018 året det snudde i Sverige.
Hver tredje svenske oppgir at de
kommer til å endre reisevanene sine
på grunn av miljøet. Og rundt en av
fem sier i undersøkelsen at de skal
reise mer med utenrikstog i år.
Men også i Norge har den miljøvennlige reisetrenden begynt å slå
røtter. Mens den svenske facebookgruppa «Tågsemester» starta i 2014
og har rundt 80 000 medlemmer, har
den norske versjonen ”Togferie” som
ble oppretta våren 2019 har i slutten
av mai i år rundt 15.000 medlemmer

Endring av reisevaner

«Barna forstår mer av hvordan verden henger
sammen når man reiser med tog».

26

Framtiden i våre hender

Når hverdagen flyr forbi med jobb,
skole og fritidsaktiviteter synes
Marianne og Paal at togferiene gir en
type ro som de sjelden får plass til i
livet ellers.
– Vi reiser med interrailbilletter,
som er gratis for barn, men vi passer

alltid på å kjøpe sitteplasser sammen
og legger gjerne inn et nattog hver
vei. Det krever en del planlegging
og tilsammen koster det nok mer å
ta tog enn å fly, men reisen er en del
av ferien og vel verdt prisen. Det er
ikke så ofte vi har tid i hverdagen til
å sitte sammen alle fire og bare være
sammen så lenge av gangen som vi
gjør på toget, sier Marianne.
På turen har de alltid med seg en

Barna syns det
er gøy å følge
med på hvor de
er på reisen.

sekk med ulike aktiviteter til barna.
De spiller togbingo, Yatzy og Uno.
– Og vi har med mange sjal, sier
Andrea. En av barnas favorittaktivitet
er nemlig å bygge små fort med sjal
og tepper på togsetene.
Andrea syns det er spennende med
nye togstasjoner. Hun og lillebror har
trolig vært på nesten alle de største
togstasjonene i Europa. Og noe av det
fineste 9-åringen vet er å ligge i senga

i sovekupeen og se på landskapet
som flyr forbi utenfor vinduet i sommernatta.
- Barna forstår mer av hvordan verden henger sammen når man reiser
med tog, sier Paal.
- Man går ikke bare inn på et fly
og kommer fram, uten en anelse om
hvor du har reist eller hvordan landskapet endrer seg.

Det blir mye
tid til å være
sammen når
man reiser
med tog.

Familien syns
det er enklere
å reise med
koffert enn
sekk når man
reiser med
barn.

Togstasjoner
har sin egen
sjarm, syns
familien. Her
på vei til Berlin
med Snälltoget

Framtiden i våre hender 02/2019
01/2019
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Tekst og foto
Yngve Ekern
Den profilerte
matskribenten
Yngve Ekern
guider oss på
veien til mer
bærekraftig mat
i hverdagen.
Yngve har i en
årrekke stått i
spissen for den
nye folkebevegelsen som bryr
seg om maten
vår og hvor den
kommer fra.
Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender i 2019.
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Ting av tang
Det er bare å brette opp buksebena og vasse inn
i framtiden. Tang og tare blir snart avgjørende
for at vi kan mette verdens befolkning
på bærekraftig vis. Det er bare så alge-bra!

Føling i fjæra? Nei, her snakker vi om
fakta. Tang er definitivt i ferd med
å bli en ting i tiden, så å si boblende
under overflaten. Tang og andre
alger er havets grønnsaker, og om
ikke mange år kommer vi gladelig til
å spise «fem om dagen».
Vit at i Japan utgjør ulike tangarter
allerede nå nærmere ti prosent av
kostholdet. Er du blant de mange her
hjemme som også elsker sushi, vit da
at det grønne papiret rundt makirullene egentlig er tang, og at wakamesalaten også er det. Akkurat nå på
våren er tiden for å prøve seg, mens
de mange sortene av tang skyter nye
lysegrønne og deilige skudd. Bare gå
uti til du står med vann til knærne.
Riv opp det du finner.
Det finnes ikke giftig tang i Norge.
Så uansett har du råvarer til en herlig
tangsuppe. Du kan lage den som vi
gjør med spinatsuppe, men det blir
veldig kraftig – så jeg pleier heller
å koke det som en vri på asiatisk
suppe, med blant annet kokosmelk
og sitrongress.
De to tang-tingene jeg viser her
er en god start, snacks som alle
matinteresserte vil klappe for. (Jeg

Framtiden i våre hender

tar utgangspunkt i tørket tang som nå
er å få i butikker, men det er jo aller
best å være selvforsynt, da!)
Og vil du ikke, så er det nok ikke
lenge til du må. Vi er mange som på
faktabasert grunnlag spår at når vi
skal mette en sterkt økende befolkning på denne planeten, så må vi
under vann for å finne maten. Det er
kanskje en menneskeskjebnens ironi.
Alt liv kommer jo fra havet, og det er
havet som kommer til å redde oss.
Store ord om slimete grønske? Her
er noen gode argumenter for at vi
i nær framtid skal spise dyrket mat
med Neptuns gaffel:
• Tang binder CO2 og er som regnskog under vann. Dyrking av tang
vil bidra til karbonfangst.
• Tang legger ikke beslag på matjord og kan også dyrkes i tanker
på land der ikke noe annet gror.
• Tang krever ingen tilførsel av
gjødsel eller noe som helst, med
bidrar med masse protein og
mineraler.
Og vi snakker ikke bare om en trend
blant oss bevisste forbrukere som

Tid for å høste
av havet.
Bare vass uti.

«Tang og andre
alger er havets
grønnsaker».
ser mat og miljø i sammenheng.
Her forleden ble jeg invitert til å bli
med i oppstarten av Norges første
andelslandbruk under vann, men det
er også store kommersielle krefter i
spill.
Dyrking av tang og tare, det som
heter makroalger, er på vei til å bli
en viktig faktor i den kommende
bioøkonomien. Derfor pågår det nå et
internasjonalt kappløp for å posisjonere seg i industrialisert akvakultur.
Norske Bellona er blant dem som har
investert.

Tangproduksjon er ennå ikke
finsiktet mot menneskemat, men i
første omgang tenkt til dyrefôr og
biodrivstoff. Men allerede nå er det
en rekke tilbydere av tørket tang, og
norsk havsalt tilsatt tang er faktisk en
suksess.
Sommerens nye hobby for oss
som har tilgang til sjøen burde være
opplagt. For det er så sunt som det er
sagt: Med tang er vi aldri i knipe!

Framtiden i våre hender 02/2019

29

Mat for miljø, helse og lommebok

Tangsalat
Denne kan blandes med annen, vanlig salat
eller brukes alene for virkelig å spisse en
råvare fra havet.
Tangen kan kjøpes på nett (da under det danske navnet vingetang) eller
i helsekostbutikk, prøv også spesialbutikker med asiatiske råvarer.
25 g tørket butare,
eller annen tang
1 dl soyasaus
saften av 1 sitron
1 ss finrevet ingefærrot
1 rød chili, finhakket
2 ss sesamolje
1 ss sesamfrø, ristet litt
i tørr panne
Legg tangen i rikelig kaldt vann en
halvtime. Sil av og ha tangen over
i en kjele med kokende vann. La
den koke et par minutter og skyll

med kaldt vann. Ha tangen på
et kjøkkenhåndkle eller på kjøk
kenpapir og klem ut så mye vann
som mulig.
Ha tangen over i en bolle. Bland
sammen marinade av soya, si
tronsaft, ingefær og chili, og hell
den over. La tangen ligge i mari
naden en times tid, eller mer. Ta
ut tangen og server med en skvett
sesamolje og ristede sesamfrø,
eller en annen frøblanding.

Tangpesto
n
Ve lkobmomrdes
ti l

Servert på sånne ekstra sunne og tynne
knekkebrød med frø? Hippere blir det ikke.
Særlig ikke med følge av en frisk hvitvin.
Her lager vi ganske mye pesto. Den går fort med når det er gjester,
og jeg tipper flere vil sette pris på å få med litt hjem.
200 g utvannet tang,
som tilsvarer rundt 25 gram
tørket butare (vingetang),
eller sukkertare
200 g ruccola
200 g mandler, bløtlagt i 4 timer,
og grovhakket
2 fedd hvitløk, grovhakket
Saften av ½ sitron
ca. ½ dl olivenolje
salt
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Ha ruccola, mandler, hvitløk, si
tronsaft og olje i en blender, eller
kjør det sammen med en stav
mikser. Tilsett tangen mot slutten
og smak til med salt og pepper.
Juster konsistensen slik du øn
sker med olje. Det er fint at den
er tykk hvis den skal serveres på
knekkebrød eller toast, tynnere
om den skal være topping på for
eksempel stekt fisk.



Legg tangen i bløt i ti minutter, sil
av og ha den over i kokende vann
i rundt fem minutter.

Sil av igjen og tørk tangen med
håndkle eller papir. Press ut mest
mulig av vannet og hakk den med
kniv.

De
De grønne
grønne sider
sider

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

Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

NATURLIG
ØKOLOGISK

HÅNDLAGA
PLEIE FOR HUD OG HÅR

www.magrete.no

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

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

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

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

Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

Godbrød.indd 1

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

Økologisk hudpleie

LEKER &
I OSLO.

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

www.reinhudpleie.no

hud?
Tørr hud?

krubbsår og

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

06/03/17 16.53

o
o

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

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

R e i n

TNING

ØKOLOGISK

www.almgardiskrem.no

Nybrent kaffe
i komposterbare kapsler*
Bytt ut plast og aluminium med nedbrytbart.
www.stavangerkaffebrenneri.no
post@stavangerkaffebrenneri.no

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

*Nespresso-kompatible

Tørr hud?

Framtiden i våre hender 02/2019

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

NO-ØKO-01
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De grønne sider

Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen
Let´s bee a little greener

Nesodden, egen brygge. Søndagskafe hele året 12-19
66 96 01 70, hellviktangen.no

- fortides korn er fremtidens mat
www.spesialkorn.no

sjh.no

rådgjevar birøktar økobonde
småbrukar bakar gründer osteprodusent
lærar gartnar avløysar matskribent

A
Stange,

Biod

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på sjh.no!
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R e i n
Økologisk hudpleie

•

www.reinhudpleie.no

“Naturens kur
mot hudplager”

Bryllup
Firmafest

Kløe, tørr hud og hudplager?
Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabenerHANDEL I RIKTIG RETNING
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
Anbefalt av Grønn Hverdag
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO

Bryllup, ﬁrmafest
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Hellviktangen er en praktvilla
mot sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

OPTIMA PRODUKTER
AS
med stor terrasse

Framtiden i våre hender

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.

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

“Anbefalt
av Grønn Hverdag”
Abonnementsordning
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
www.optima-ph.no
Gårdsbutikk
Biodynamiske
OPTIMA grønnsaker,
PRODUKTER AS
korn, mel, kjøtt

R e i n

Vita Biosa

Økologisk hudpleie
Salg av norsk
økologisk mel og korn

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

www.norskurkorn.no

www.reinhudpleie.no

Tørr hud?
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Fremtiden er Økomat i dineBiodynamiske
hender
grønnsaker,
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
korn, mel, kjøtt

Tlf::74 01 68 11

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrad
kakaoprodukter.
Uten sukker.
For hele familien.

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

okosjokolade.no
OPTIMA PRODUKTER AS

- med god samvittighet

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

www.isrosa.no

RTørr
e i hud?
n

Prøv Vossabias
hudprodukt
Ø k- oSprekker,
l o g i s k kløe,
h u d skrubbsår
p l e i e og– av bivoks, urter
andre hudplager? Prøv Optima. og honning!
Utan miljøgifter/parabener.

100% naturleg og økologisk
“Anbefalt av –
Grønn
Hverdag”
fordi
me bryr oss!
www.optima-ph.no

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

www.vossabia.no
w OPTIMA
w wLes
. r e i mer
n hPRODUKTER
u d om
p l e i eoss
. n o på
AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?

Framtiden i våre hender 02/2019

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

Tekno-trollmenn og
i vindkraftdebatten
Historikeren Charles C Mann ga i 2018 ut boka «The Wizard
and the Prophet». Her får agronomen Norman Borlaug rollen
som ”trollmann”, mens økologen William Vogt er ”profeten”.
Hvem bør vi heie på?

Tekst
Christoffer Ringnes
Klyve

Foto
Statskraft
Flickr CC
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Begge sider har gode argumenter
Tekno-optimistene peker gjerne på
alle tidligere miljøproblemer som er
blitt løst gjennom bedre teknologi,
og at apokalyptiske spådommer om
at vi har 10-20 år igjen for å løse en
sivilisasjonstruende krise, har vist
seg å ikke slå til i hvert fall siden
1950-tallet. Renseanlegg for industriutslipp, planteforedling med og uten
genmodifisering og elbiler blir gjerne
trukket fram som eksempler på hvordan vi kan redusere forurensning og
brødfø flere mennesker med redusert
miljøbelastning.
De blir gjerne møtt av argumenter
som at løsningen på ett problem ofte
blir begynnelsen på det neste, som
når monokulturer og sprøytemidler
i landbruket både gir økt produksjon
samtidig som insekter dør og skoger
hugges ned. Eller når elbiler kan løse

problemet med forurensende utslipp
fra bilkjøring, men fortsatt krever
betydelig energi i produksjon og drift,
og mineraler og sjeldne metaller fra
gruver i sårbare områder.
I Norge er denne motsetningen
en av flere som blir synlige i debatten om vindkraft, først og fremst på
land. Vindkraft er blitt en kostnadseffektiv måte å produsere fornybar
energi på, og mange steder i Norge
har gode forutsetninger i form av
plass, mye vind og godt strømnett.
Samtidig vil bygging av vindmøller
medføre naturinngrep. Ikke bare i
selve anleggsfasen, men også i form
av veier som må etableres for å kunne
vedlikeholde vindmøllene.
Dette er delvis et reelt dilemma,
der hensyn til naturvern og klima
for en gangs skyld er motstridende.
Men det handler også om dyptgripende verdikonflikter om hva slags
samfunnsmessige svar vi skal gi på
klimakrisen. Tekno-optimistene
peker gjerne på at vi trenger langt
mer fornybar energi enn selv vannkraftnasjonen Norge produserer i
dag. Ellers blir det umulig å erstatte
kull, olje og gass med fornybar strøm,
blant annet til elbiler, elferjer og
annet som begynner med el-. Andre
utfordrer premisset om at vi trenger mer kraftutbygging: Trenger vi
egentlig mer strøm? Kan vi ikke bli
flinkere til å spare på strømmen og
bruke den mer effektivt?

Framtiden i våre hender

Historikeren Charles C Mann ga
i 2018 ut boka «The Wizard and
the Prophet». Her får agronomen
Norman Borlaug rollen som «trollmann», mens økologen William Vogt
er «profeten». Begge begrepene er
forenklinger som risikerer å konstruere urealistiske ytterpunkter, og
begge funger er litt bedre på engelsk
enn på norsk. Men som illustrasjoner på hver sin måte å tenke på, og
motsetningene mellom dem, fungerer det godt. Det er liten tvil om at
Borlaug, som regnes som Den grønne
revolusjonens far, og Vogt, som
med «Road to Survival (1948) har
inspirert generasjoner av kritikere
mot overbefolkning og økonomisk
vekst, sto langt fra hverandre i viktige
spørsmål.
Et poeng for Mann er at det handler
mye om grunnleggende motsetningsfylte verdisyn, helt ned til spørsmål
om hva som er naturlig for mennesket: Er stadig vekst og utvikling
og utforskning av nye horisonter det
Foto: Statkraft

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

Miljødebatten preges gjerne av to
perspektiver som ofte presenteres
som direkte motstridende. Men er
de det? På den ene siden teknologioptimistene som tror at løsningene
på klimakatastrofe, matmangel
og ressursknapphet ligger i bedre
teknologiske løsninger. På den andre
siden folk som bekymrer seg over
om menneskeheten er i ferd med å
møte grensene for økosystemenes
tålegrenser, og som er mest opptatt
av hvordan vi kan redusere menneskehetens fotavtrykk.

Trollmenn og profeter

dommedagsprofeter
grunnleggende, eller søker vi dypest
sett nærhet til naturen og stabilitet?
Det er ikke vanskelig å finne eksempler på enkeltpersoner og samfunn
som trives godt med begge deler.

Konstruerte motsetninger?
Samtidig stiller Mann spørsmålet om
disse perspektivene egentlig trenger
å være motsetninger? Har ikke begge
ganske mye rett? Ja, ny teknologi har
mange ganger i historien løst store
utfordringer for menneskeheten, også
når vi støter mot det vi oppfatter som
naturgitte grenser. Samtidig har vi
bare én jordklode, og flere tidligere
dommedagsprofetier har faktisk
slått til: Forurensning av Østersjøen
har faktisk gitt massiv fiskedød, og
klimagassutslipp fører faktisk til økte
temperaturer og issmelting i Arktis.
Og selv om ikke alle spådommene
har slått til innenfor den skisserte
tidshorisonten, er det mange av
spådommene om klimaproblemet fra
slutten av 1980-tallet som har stemt
veldig godt. Nå har vi også for første
gang enorme globale forskningsprosjekter som konkluderer med at vi
er i ferd med å overskride planetens

grenser. Tidligere har dette vært teoretiske framskrivinger og modeller,
men nå har vi institusjoner som FNs
klimapanel og Stockholm Resilience
Center som har klart å framskaffe
troverdige data på globalt nivå som
viser at vi er i ferd med å overskride
tålegrenser både for klimaforstyrrelser, tap av biologisk mangfold og
forstyrrelse av syklusene for fosfor og
nitrogen.

Den vanskelige vindkraften
Jeg vet ikke om fagfolkene i Norsk
vassdrags- og energidirektorat (NVE)
har lest boka til Charles Mann. Men
det kan virke som de prøver å forene
disse to perspektivene i sitt «Forslag
til nasjonal ramme for vindkraft»
som ble sendt ut på høring før påske i
år. Dokumentet hviler på 21 temarapporter, og baserer seg på to sentrale
premisser: 1. Vi bør bygge ut mer fornybar energi. 2. Mange områder skal
fjernes fra kartet over mulig framtidig
utbygging på grunn av naturverdier
eller andre hensyn. Resultatet er at
NVE definerer 13 områder som godt
egnet for vindkraft, mens 30 analyseområder defineres som dårlig egnet.

«Miljødebatten
preges gjerne av
to perspektiver
som ofte
presenteres
som direkte
motstridende.
Men er de det?»

Fra vindparken
på Smøla i Møre
og Romsdal som
ble åpnet i 2002.

Framtiden i våre hender 02/2019

Slik jeg leser «Nasjonal ramme»,
er det tatt reelle miljøhensyn i eksklusjonen av mange områder. Det
er tatt hensyn til fagrapportene fra
Miljødirektoratet, som har pekt på
hvordan vindkraft i noen områder vil ramme sammenhengende
naturområder, flaggermus, villrein,
fugler, annet dyreliv eller landskap
og naturtyper med spesielt behov
for vern. Det er også tatt andre hensyn, og spesielt samisk reindrift og
dårlig kapasitet på strømnettet gjør
at mange områder i Nord-Norge er
ekskludert til tross for gode vindforhold. Men NVE har også lagt til
grunn at det skal bygges ut vindkraft
noen steder i Norge, for å kunne
produsere mer fornybar energi. Et
kompromiss, med andre ord.
Debatten kommer helt sikkert
ikke til å stoppe selv etter høringsrunden om «Nasjonal ramme» er
avsluttet. Konsesjonsprosessene
knyttet til hvert enkelt foreslått
prosjekt vil fortsatt være åpne for
krangling. Naturvernere og andre
kommer til å ville hindre prosjekter
også innenfor de 13 områdene NVE
anbefaler, mens utbyggere vil ønske
å bygge vindkraft på økonomisk egnede steder utenfor de 13 områdene.
Begge vil få en langt vanskeligere
jobb enn tidligere, nettopp fordi
begge sider nå får noe alle har etterlyst lenge: Mer forutsigbarhet om
hvilke områder som er «innafor» og
«utafor».
Det virker for meg som om posisjonene i debatten har nærmet seg
hverandre noe, selv om det fortsatt
finnes kompromissløse ytterpunkter.
Litt mer ro kan nok være bra, for å
kunne få mer oppmerksomhet rundt
ting alle ser ut til å være enige om:
Mer satsing på havvind, effektivisering av eksisterende anlegg,
strømsparing og utbygging på land i
områder med lav naturverdi eller det
allerede finnes mye infrastruktur.
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Stifinner

rullende
rullende
rullende
– langs
Kattegat
Foto Trond Wormstrand

Svenske Kattegattleden
ble kåret til årets sykkelvei
i Europa i 2018. Bli med
vår stifinner langs denne
bortimot bilfrie veien
nær sjøen. Milevis åpent
landskap med svarttroster,
sanglerker, villblomster,
historiske byer, bondegårder
og badende mennesker.
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Tirsdag 12.6.18

Oslo Sentralstasjon–Ängelholm Centralstation (Skåne)
Urolig søvn, kikking på vekkerklokken. Klarer hun og jeg
det vi har satt oss fore? Å sykle
Kattegattleden fra Helsingborg
til Gøteborg. Bortimot førti mil
på en snau uke. Hva med knær
og korsrygg?
– Det er ingen selvfølge å få
med sykler, sier konduktøren på
lokaltoget 06:26 fra Lillestrøm.
Jeg engstelig. Blir det plass til
våre to fra Oslo til Göteborg?
NSB-toget har plass til fem, og
plass kan ikke reserveres. (Det
var plass. Bare våre to sykler i
bagasjevognen.)

Tekst
Trond
Wormstrand
Trond Wormstrand er vår faste
naturskribent og stifinner. Spalten har vært en fast og populær
del av Framtiden i våre henders
medlemsmagasin i mange år.
Her er hans tips for små og store
naturopplevelser fra måned til
måned året igjennom.

Planen var å tråkke fra Helsingborg til Ängelholm den første dagen, men Öresundståget
sørover fra Göteborg får tekniske
problemer, så vi hopper av i
Ängelholm og sykler rett til vår
forhåndsbestilte Bed&Breakfast
på sanddynen ved Kattegat.
Blågule vimpler vaier. Svarttroster meddeler seg. En flatklemt sol går straks ned i Kattegat. Vi kler av oss og hopper ned
i den salte, blodrøde solstripen.
Gåsehud.

Onsdag 13.6.18

Ängelholm–Båstad–Halmstad (Halland)
– Jag är rädd att klimatförändringen kommer att få mitt hus
att tas av sanden, sier Elisabeth,
B&B-vert og akvarellmaler. Hun
spiser frokost sammen med oss i
galleriet sitt. Over et maleri av en
ærfugl har hun skrevet: «Hjälp
oss rädda klitterna». Klitterna,
sanddynene, ble kraftig skadet i
en orkan for noen år siden.
Godt mette på Elisabeths
bakst, starter rittet mot Göteborg. Vi har et motto: Tråkk,
tråkk, tråkk din sykkel. Ta dine
pedaler fatt. Rullende, rullende,
rullende – rullende langs Kattegat.
Cykelleden er fri for glasskår,
for det meste bilfri – og har som
lovet «storslagna vyer». Merkin-

gen er bra, vi har knapt behov
for kart. Når vi spør om noe,
orienterer innfødte oss velvillig.
Vi takker, og får svar: «absolut».
Drøyt ni mil tråkking i dag.
Vi, to modne mennesker, har
aldri syklet så langt på én dag.
Kroppene våre ber pent om heis
opp til Halmstad-hotellets fjerde
etasje. Rom mot elven Nissan.

Torsdag 14.6.18

Halmstad–Grimsholmen
Tett biltrafikk ut av Halmstad.
Sykkelveien er skjermet. Vi triller gjennom svære jorder med
hvite blomster (hestebønner)
– og med rødfiolette blomster
(poteter). Hundrevis av stær
lager vaiende, vakre formasjoner. Hun som tråkker foran meg,
hører sanglerker stadig, ikke jeg.
Svarttrostenes fløyting hører jeg,
hele tiden, fra piper, tretopper og
tv-antenner.
I le for vinden, halvt liggende
blant blomstrende rynkeroser,
klemmer vi tubeost ut på rugbrød. Nypeplanten rynkerose,
fra Øst-Asia, gjør seg mektig
gjeldende langs leden. Den
truer stedegne arter i Europa
(Artsdatabanken: «svært høy
risiko»). Blomstene lukter godt,
og Elisabeth, ved sanddynen
i Ängelholm, liker rynkerosen
fordi den stabiliserer sand.
Etter fem mils tråkking når vi
fram til Carl og Christinas B&B
sør for Falkenberg. Christina har
laget kveldsmat til oss, nybakte
sandwich. Vi svelger dem i lysthuset. Over et steingjerde ser vi
blå bølger briste og lage lange,
hvite skumstriper.

Fredag 15.6.18

Grimsholmen–Falkenberg–
Varberg
– Välkommen tillbaka, sier Carl
og Christina. – Kanskje i september, sier vi, og entrer syklene.
Jeg har forsynt meg grådig av
Christinas syv ulike egenlagde
marmelader.

Vi tråkker og tråkker og trekker inn lukt av tang, tare, mjødurt, nypeblomster og kugjødsel.
Vi tråkker og tråkker og hører
bølger, ringduer og traktorer.
Hurtige harer skvetter unna
hjulene våre. Et liv i angst.
– Jag tycker ni betalar för dyrt
för Bed och Breakfast, men det
är okej att norrmän lämnar lite
oljepengar här, sier en vandrende svenske med iøynefallende
sekk, skjegg og støvler. Han stanser oss på sykkelveien gjennom
et skogholt, har lyst på en prat
med sykkelrytterne.
Inn til Varberg følger vi strandpromenaden blant badende.
Duftbølger av solkrem. Vi ruller
bort til den gamle festningen ved
sjøen, der et fengsel er omgjort
til vandrerhjem. Mye av dagens
femmilsetappe har gått litt inn i
landet, men bare korte stikkveier
ned til solskarpe strender.

Lørdag 16.6.18

Varberg–Göteborg–Oslo
I et fuglereservat utenfor Varberg, jubler jeg. Et teleskop bringer meg kloss innpå en skjestork.
Langt ifra et hverdags-fjærkre for
et by- og barskogsmenneske som
meg. – Häftig, sier fågelskådaren
som låner meg teleskopet sitt.
Klarer vi målet vårt? Nei, vi
velger å avbryte rittet. Yr.no
skremmer med torden og iherdige regnskyll i morgen. Vi bestemmer oss for å ta Öresundståget, i sykkelvognen, fra Varberg
til Göteborg. Derfra NSB tilbake
til Oslo – med knær og korsrygg i
brukelig stand.
PS. Mer om sykkelveien her:
www.kattegattleden.se
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Sluttreplikken

En god dag på jobben
Det er lett å kjenne på at litt for mye går i feil retning. Men denne våren har du som
er medlem i Framtiden i våre hender vært med på å skrive norsk klimahistorie.
For en gangs skyld ble
regjeringens budskap
mottatt med full
jubel på kontoret. Fra
venstre fungerende
kommunikasjonssjef
Nora Brønseth, fagsjef
Pia Gaarder, journalist
og researcher Sigurd
Jorde, rådgiver/, politisk
rådgiver Ida Thomassen,
utreder Jonas Ådnøy
Holmqvist og leder Anja
Bakken Riise.

Foto Sindre Olav Edland-Gryt

Den 5. april kom Stortingsmeldingen
om oljefondet. For en gangs skyld ble
regjeringens budskap mottatt med
full jubel på kontoret! Her kom det
fram at regjeringen skal doble størrelsen på oljefondets miljømandater,
samtidig som det åpnes for at fondet
kan investere i fornybar infrastrukturprosjekter som sol- og vindmølleparker som ikke er på børs.
Dette er viktig, fordi flertallet av
fornybarprosjektene befinner seg
ikke på børs, og det kan gå mange år
før de gjør det. Det er tid vi ikke har,
for ifølge New Climate Economy er
det behov for investeringer på størrelse med et helt oljefond i fornybar
infrastruktur hvert eneste år for at vi
skal nå klimamålene. Og: skal vi klare
å holde oss under to graders oppvarming, må vi øke investeringene i fornybar infrastruktur kraftig allerede i
løpet av de neste to – tre årene. Hvis
ikke blir det for sent.

«Vi trenger investeringer på størrelse med et
helt oljefond i fornybar infrastruktur hvert
eneste år for at vi skal nå klimamålene.»
Anja Bakken Riise

Press nytter
Det har nå gått fire år siden Stortinget vedtok at oljefondet skulle ut
av selskaper som får 30% eller mer
av inntektene sine fra kull, etter
sterkt press fra oss i Framtiden i våre
hender, Greenpeace og WWF. Men til
tross for dette, viste våre utregninger
at Oljefondet ved utgangen av 2018
fortsatt hadde investert 74 milliarder
i kullselskaper. Oljefondet var stadig
investert i noen av verdens største
kullselskaper og selskaper som
planlegger nye kullkraftverk. Derfor
har vi jobbet for at regjeringen skal
justere kullkriteriet, slik at man også
får ut selskaper som produserer mye
kull, selv om det utgjør mindre enn
30% av inntektene. Vi har blitt lyttet
til – og nå følger regjeringen opp!
Før stortingsmeldingen kom, hadde regjeringen besluttet at oljefondet
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skal ut av oppstrøms oljeselskaper.
Når vi legger til investeringene i
kullselskapene som også skal ut av
fondet – har vi i løpet av våren flyttet
106 milliarder ut av fossile selskaper,
samtidig åpnes det for nye investeringer verdt 60 milliarder i fornybarselskaper. Det er historisk.
Men det aller viktigste er nok ikke
hvilke summer som flyttes nå i vår.
Det viktigste er at disse beslutningene vil få ringvirkninger.

Etisk vårrengjøring
Da vi jobbet for at oljefondet skulle
ut av kull i 2015 var det få som trodde
det ville ha noe for seg. VG skrev
på lederplass at det verken ville ha
klimaeffekt eller være økonomisk ansvarlig. Men på grunn av en godt ko-

Framtiden i våre hender

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

ordinert innsats fra miljøbevegelsen
fikk vi det til. Og hva ble resultatet?
Banker, institusjoner, forsikringsselskap over hele verden har fulgt etter.
Hele debatten om investorers rolle i
klimakampen har endret seg. I stadig
økende grad forstår både politikere
og finansbransjen selv at de er med
på å forme morgendagen gjennom
hvordan penger blir plassert.
Oljefondet er våre felles sparepenger. Det er bare rett og rimelig
at vi ikke sparer til våre pensjoner
på andre menneskers lidelse, på
klimaødeleggelse og nød. Det er en
stor jobb å skulle gjøre oljefondet
bærekraftig. Men denne vårrengjøringa er et veldig viktig skritt i riktig
retning – og det hadde ikke skjedd
uten din støtte.

Bli boliglånskunde
i Cultura Bank!
Cultura Bank vokser og kan ta imot flere
boliglånskunder.
Selv om Cultura Banks primære formål er å finansiere
bedrifter og organisasjoner som arbeider med
samfunnsnyttige og miljøvennlige prosjekter, er
boliglånene en viktig pilar for bankens økonomi og
stabilitet.
Vi finansierer alle typer boliger og gir renterabatt for
miljøvennlige boliger.
Ta kontakt med oss hvis du skal kjøpe bolig eller er
interessert i å flytte over boliglånet ditt fra annen bank.
www.cultura.no

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

A N N O N S E

- Vil du at sparepengene dine skal investeres i samfunnsansvarlige selskaper samtidig som du får markedsavkastning? Da er Svanemerket fond noe for deg, sier Marte Siri Storaker rådgiver for
ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Gode valg og økonomisk avkastning
Svanemerket er et kjent symbol på produkter som oppfyller strenge miljøkrav.
Vi har lansert Norges første svanemerkede fond.
Det første svanemerkede fondet i
Norge investerer i selskapene som
jobber godt med samfunnsansvar
og selger seg ut av selskapene som
ikke gjør det.
– Det handler i bunn og grunn om at
vi ønsker å gi kundene en mulighet
til å spare i et fond som prioriterer
de beste selskapene. Svanemerkets
kriterier passer godt med KLPs
verdier. Det er et godt alternativ for
dem som ønsker å investere pengene
sine på en mer samfunnsansvarlig
måte, sier rådgiver ansvarlige inve
steringer Marte Siri Storaker i KLP
Kapitalforvaltning.
Alle KLPs fond utelukker selskaper
som medvirker til grove eller syste
matiske brudd på internasjonale
normer, men dette fondet tar dette
et skritt videre. Fondet investerer

i selskaper som blir rangert høyt
på ulike kriterier innen miljø,
sosial ansvarlighet, eierstyring og
selskapsledelse. I tillegg investeres
det ikke i fossil energi, våpen eller
tobakk. Dette er et globalt fond som
følger indeks tett uten at fondets
forventede avkastning og risiko
endres vesentlig, sier Storaker.
Åpenhet om investeringene
Fondet oppfyller Svanemerkets
kriterier om å investere i selskaper
som tar samfunnsansvar på alvor.
Svanemerkets kriterier og listen over
selskaper fondet er investert i ligger
offentlig tilgjengelig. Det er enkelt å
finne ut hva fondet står for, og om det
er noe du ønsker å investere i, sier
Storaker.

Vil mye lenger

KLP bruker sin kapital og sitt eierskap

til å påvirke selskapene vi investerer
i til å utvikle seg i en mer bærekraftig
retning.
– Vi er glade for å kunne tilby dette nye
fondet, men vi ønsker å gå enda lenger
i retningen. I dag finnes det rett og slett
ikke god nok data på hvor bærekraftig
et selskaper er, det som blir kalt
“impact data”. Rapportering av slik
data er i startfasen og vi jobber for å få
på plass denne type informasjon slik
at vi i fremover også kan tilby kundene
våre spareprodukter sammensatt av
de mest bærekraftige selskapene, sier
Marte Siri Storaker.
Les mer om KLPs Svanemerkede fond,
AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar,
på klp.no

Svanefond må oppfylle
følgende kriterier:
Ekskludering: Skal unngå å investere i
fossil energi, våpen, tobakk, selskaper som
bryter med regler om menneskerettigheter,
miljøregelverk og korrupsjon.
Inkludering: 90% av fondets direkte
portefølje skal ha gjennomgått en
Environmental Social Governance
(ESG)-analyse. Minst 50% av fondets portefølje skal bestå av selskaper som har fått
en god karakter i ESG.
Åpenhet og eierskap: Skal ha åpenhet
om hvilke selskaper det investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve
aktivt eierskap. www.svanemerket.no

