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Globalt ansvar der du bor
Lokalsamfunnet er mulighetenes sted 
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Spor-deltakerne 2011/12 er nå inne i sin 
femte og siste måned av uteoppholdet i 
Tanzania og Guatemala. Les deres 
historier og tanker på deltakerbloggene 
på www.vennskap.no/spor og 
kommenter gjerne!

Spor-deltakerne skal dele opplevelsene 
sine med andre ungdommer i Norge og 
blir å treffe på en videregående skole 
nær deg i løpet av månedene mars og 
april 2012. Hvis din skole ønsker besøk, 
ta kontakt med Cornelie i Spor på 
cornelie@vennskap.no.

Neste gruppe tanzanianske og 
guatemalanske deltakere kommer til 
Norge i mars 2012. De skal bo i 
Fredrikstad, Sortland (Vesterålen) og hos 
samiske vertsfamilier i Kautokeino. Takk 
til både vennskapsgrupper og familier 
som gjør utvekslingen mulig!

Det er mer glamorøst enn det høres ut 
som! Vennskapsgruppene Panajachel-
Stjørdal jobber sammen om å øke 
miljøbevisstheten hos barn og unge i sine 
lokalsamfunn. Som del av dette arbeidet 
har barn i Panajachel blant annet laget 
vakre drakter av CD-er papir, plast og 
annet avfall, og de har laget «øko-mur-
stein» av plastflasker fylt med søppel. 
Draktene leies ut og skaper ekstra inntekt, 
mens mursteinene brukes i lokale hus og 
isolerer godt på kalde dager.  Både 
tematikken og læringseffekten i prosjektet 
har vakt stor begeistring også i Stjørdal, 
hvor det nå blant annet er satt i gang 
innsamling av korker og annet avfall til 
bruk i rytmeinstrumenter og lek i flere 
barnehager.

Mye aktivitet i SPOR

Søppeldrakter i 
Panajachel

hva skjer?
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Ragnhild Olaussen

Mulighetenes sted
Betrakter vi menneskene på lang nok avstand – både i tid og rom 
– vil vi se at forskjellene mellom alle eksemplarer av arten er ubetydelige, 
mens likhetene er det som definerer oss og som gjør oss til en unik art. 
 Men også når vi kommer hverandre nær nok, blir forskjellene i 
rang, religion, ideologi og sosial status mer diffuse, og vi ser at vi har 
vel så mye til felles som det som skiller oss.
 I lokalsamfunnet blir dette tydelig. På søndagsturen din kan du 
møte ordføreren som står og måker snø i innkjørselen, og du kan 
nevne at du kjenner noen i det landet der rådhusets kaffe kommer 
fra. På vei hjem fra butikken kan du slå følge med den afghanske 
naboen som ikke feirer jul og ikke har lov til å spise ribbe, men som 
er nysgjerrig på hva du har gjort i jula. Og mens du låser deg inn 
hjemme, grunner du kanskje litt på hvorvidt afghanerne i Afghanistan 
er like hyggelige. I lokalavisa leser du om praktisk samarbeid mellom 
partier som på nasjonalt nivå ikke ville tatt i hverandre med ildtang. 
I lokalsamfunnet er veien til makta kortere, følelsen av fellesskap 
sterkere og viljen til kompromiss for det felles beste ofte større enn i 
det nasjonale og internasjonale samfunnet.
 Dette gjør lokalsamfunnet til mulighetenes sted. Det er kanskje 
derfor byer og kommuner fra hele verden kunne vise til langt bedre 
resultater enn nasjonale myndigheter da de var samlet under klima-
toppmøtet i Durban. Det er kanskje derfor innvandrere er bedre 
integrert i mindre kommuner enn i storbyene. Og det er kanskje 
derfor det finnes utmerkelser for kommuner som tar internasjonalt 
ansvar, mens ingen regjering foreløpig har gjort seg fortjent til noen pris.
 I alle lokalsamfunn kan vi peke på noen ildsjeler som brenner for 
lokalmiljøet og som får ting til å skje, og vi kan si at uten akkurat 
disse ville vårt lokalsamfunn ha sett annerledes ut. 
 Ved å være ildsjel i eget lokalsamfunn er man også med på å 
forandre verden. Den internasjonale organisasjonen ICLEI (Lokale 
myndigheter for bærekraft) understreker den betydningen ett enkelt 
lokalsamfunn kan ha internasjonalt; når noen har vist hva som er 
mulig og kan fremlegge oppskriften på det, kan det danne grunnlaget 
for nasjonale og internasjonale tiltak og retningslinjer.
 Når vi vet hva slags utvikling verden trenger; når vi vet at ett 
enkelt lokalsamfunn kan vise vei for en hel verden, og når vi vet at 
enkeltmennesker kan forandre sitt lokalsamfunn – da gir det gode, 
gamle slagordet «tenke globalt, handle lokalt» fortsatt mening.
 Under revolusjonen som førte til kommunismens fall i Øst-Europa, 
samlet studentene seg under parolen: 
 – Når, hvis ikke nå? Hvem, hvis ikke vi?
Og jeg legger gjerne til: 
 – Hvor, hvis ikke her; her hvor vi bor?
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Vennskapsgruppa i Sarpsborg arrangerer 
hvert år tur til vennskapsbyen Betlehems 
julemarked, arrangert av Betlehem Peace 
Center. Rett før jul reiste en gruppe på 34 
personer, inkludert musikere, styret i 
vennskapsforeningen, lærere og andre 
interesserte sarpinger, på en tur som ga 
mange sterke inntrykk. For noen var 
behovet for å dele det de hadde sett så 
stort at de spontant arrangerte en stor 
fotoutstilling på Sarpsborg torg – med 
tittelen «Now that I have seen, I am 
responsible». Gruppa er overrasket over all 
den positive responsen utstillingen fikk. 
Mange ga tilbakemelding om at det var 
flotte bilder og svært viktig tematikk, 
særlig i forbindelse med julehøytiden. 

Ny informasjons-
rådgiver i VNS
Haakon Flemmen (34) er ansatt som 
informasjonsrådgiver i Vennskap Nord/Sør. 
Han er utdannet idéhistoriker og har 
bakgrunn som journalist i blant annet Ny 
Tid, Avisenes nyhetsbyrå og TV Norge-
nyhetene samt som redaktør for 
nettstedet Salongen.no og tidsskriftet 
Arr. Han har organisasjonsbakgrunn fra 
Ungdom mot EU og Nei til EU.

Har du innspill til VNS sitt informasjons-
arbeid kontakt Haakon på
haakon@vennskap.no

Fotoutstilling i Sarpsborg

Foto: Erick Torres

Sør-Sør-partnerskap søker 
norske venner
Det nyetablerte samarbeidet mellom kulturinstitusjonene FUNARTE i 
Nicaragua og Biet Jibrin i Palestina gjennomførte nylig sin første 
kulturutveksling. De søker nå en norsk vennskapsgruppe med fokus på 
kunst og kultur for barn og unge. Kontakt katrine@vennskap.no om 
dette er interessant for dere!

Palestinere i Betlehem lever med separasjonsmuren tett innpå seg, og 
store deler av muren er dekket med politisk kunst som uttrykker 
frustrasjon over et liv under okkupasjon. Under utvekslingen i 
Nicaragua fikk de palestinske kulturarbeiderne fra Betlehem lære om 
veggmaleri (mural) som del av Latin-Amerikas lange tradisjoner med å 
bruke vegger i det offentlige rom til å uttrykke politisk budskap.

Av Ragnhild Olaussen
Vennskap Nord/Sør
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Av Reidun Blehr Lånkan 
Vennskap Nord/Sør

Jo da, du har hørt det før. Vi står overfor 
enorme utfordringer i verden i dag, og lokalt 
engasjement er viktig også i en global sammen-
heng. Gjentakelsen av mantraet «tenke globalt, 
handle lokalt» nærmest til det kjedsommelige 
har gjort dette mer til en tam floskel enn til et 
slagord med gjennomslagskraft. Likevel; det 
finnes engasjerte enkeltpersoner og lokalsam-
funn både i Norge og resten av verden som 
går foran med gode eksempler på hva man 
kan gjøre lokalt for å møte de globale utfordrin-
gene. Ett viktig mål for disse lokale initiativene – 
og for Vennskap Nord/Sørs arbeid – er bære-
kraft, både lokalt og globalt. Selv om klima er 
det som oftest forbindes med bærekraft, er 
begrepet videre enn som så. Bærekraftig ut-
vikling handler om sosial utvikling, økonomisk 
utvikling og miljøvern som forsterker hverandre 
gjensidig. Bærekraftig utvikling handler i bunn 
og grunn om mye av det samme som god, 
gammeldags gårdsdrift her i Norge. Hvordan 
kan vi levere fra oss det vi har fått i bedre 
stand til de generasjonene som kommer etter 
oss? Dette er ikke en jobb utelukkende for 
rikspolitikere og fagfolk i verdens hovedsteder. 

Heldigvis finnes det lokalsamfunn over hele 
verden som tar sitt globale ansvar på alvor.

Lokalsamfunn går foran  
Entusiasmen over forventede internasjonale 
klimaløsninger har sunket i takt med voksende 
skuffelse over manglende evne blant verdens 
nasjoner til å komme til enighet. Men mens 
det eneste de nasjonale myndighetene klarte 
å enes om under klimakonferansen i Durban 
var at det er viktig å få til en avtale, så er det på 
lokalt plan bedre resultater å melde. Bjørg 
Tysdal-Moe, nestleder i KS (kommunenes 
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og vara-
ordfører i Stavanger, var i Durban og deltok på 
forumet for lokale myndigheter. Det samlet mer 
enn 700 ledere for lokalsamfunn over hele verden. 

Hun ble inspirert av alt det gode klimaarbeidet 
som gjøres på lokalt plan. 
 – Lokal sektor kan ikke vente på at nasjo-
nalstatene skal bli enige, det er en «nedenfra-
og-opp-bevegelse» i gang som ikke lenger 
kan overses, sier hun. 
 En rekke større byer på samtlige kontinen-
ter, fra både rike og fattige land, forpliktet seg 
under møtedagene i Durban til å gjennomføre 
store utslippskutt og kreative klimatiltak de 
kommende årene. Lokalsamfunn ligger der-
med et stort hestehode foran nasjonale regje-
ringer, som på sin side ofte synes å la nasjo-
nale interesser gå foran felles klimakamp. Gode 
resultater til tross. Det har ikke vært lett for lokale 
myndigheter å bli tatt på alvor i klimaforhand-
lingene. Først under klimatoppmøtet i Cancun 

Globalt ansvar der vi bor
De globale utfordringene er store. Kanskje så store at den beste måten vi kan 
møte dem på er med lokale løsninger? 

fikk lokale myndigheter, i motsetning til blant 
annet frivillige organisasjoner og private bedrifter, 
anerkjennelse som «myndigheter», noe som 
med nød og neppe ble beholdt i de endelige 
avtalene som ble underskrevet i Durban. 
 – Det er viktigere enn noensinne å mobili-
sere støtte til ambisiøse lokale klimatiltak. Dis-
se er mer effektive og gir bedre resultater enn 
tiltak på nasjonalt nivå, sier Gino Van Begin, 
assisterende generalsekretær i ICLEI (Lokale 
myndigheter for bærekraft). 
 ICLEI ble startet på grunnlag av ideen om 
at det som skjer i én enkelt kommune, kan ha 
stor effekt. I dag består ICLEI av 1200 lokale 
myndigheter fra byer og kommuner over hele 
verden, og representerer flere enn 440 millioner 
mennesker i 70 forskjellige land. Dette gjør ICLEI 
til verdens største klimaprogram og forener 
lokal handling med nasjonale og internasjonale 
mål. Også i global målestokk er det liten tvil 
om at den samlede effekten til alle disse lokale 
handlingene faktisk har noe å si. 

Påvirker nasjonal politikk
Heikki Holmås, leder for kommunal- og for-
valtningskomiteen på Stortinget, mener den 
lokale innsatsen er viktig både globalt og 
nasjonalt. 
 – Den største faren er at så mange gir inn-
trykk av at det ikke er noe viktig hva vi gjør; det 
blir for stort, for mye å gjøre, vi kan ikke gjøre 
det, eller bør ikke gjøre det... 
     Holmås har sett hvordan lokale initiativer 
utvider handlingsrommet både lokalt og nasjo-
nalt. Han viser spesielt til bærekrafttiltak på miljø- 
og energifronten, hvor de gode initiativene ofte 
først dukker opp i lokale prosjekter. Nesodden 
kommune med Norges mest energieffektive 
kommunehus, som gjennom knallharde krav 
til entreprenører ikke har blitt noe dyrere enn 
om man skulle ha bygget et bygg med ordi-
nære energiløsninger – og Steinkjer kommune 
med installasjon av miljøvennlige LED-lys er 
gode eksempler, mener han og minner om at 
staten trenger disse forbildene. 
 – Noen ganger er staten modig og går i 
front, men ofte møter du motforestillinger av 
typen «har vi nå råd til dette, dette går ikke, 
dette gjør vi ikke». Når vi derimot ser at noe 
fungerer lokalt, så kan vi lage regler og statlige 
krav som sier at alle må gjøre det på denne 
måten. Slik kan enkelteksempler drevet fram 
av folk med et sterkt engasjement, bidra til å 
forandre en hel nasjons politikk.

Skepsis til internasjonalt samarbeid
Hvordan står det til med lokalt bærekraftarbeid 
i Norge? Det kan virke som om mange har falt 
i fellen som Holmås snakker om og tenker at 
det egentlig er lite vi kan gjøre lokalt som har 
noe å si for situasjonen globalt. Blant Norges 
429 kommuner er kun 10 medlem i ICLEI. Det 
er typisk at de kommunene som har nådd 
lengst i bærekraftarbeidet her til lands, er de 
som klarer å trekke globale linjer til sitt lokal-
samfunn. Samtlige lokalpolitikere vi har inter-
vjuet i tilknytning til utdeling av bærekraft-
prisen, sier at vennskapssamarbeid er viktig i 
bærekraftarbeidet. 
  – Samarbeidet gir oss det globale per-
spektivet. Det fjerner skillet mellom nord og 
sør, og vi ser de felles utfordringene som lokal-
samfunn over hele verden står overfor, er et 
svar som går igjen.
 Da er det bekymringsfullt at så få norske 
kommuner bruker det globale perspektivet til 
å styrke eget bærekraftarbeid. Det er ikke til å 
komme bort ifra at kommunenorge må gjøre 
knallharde økonomiske prioriteringer hver dag, 
og det er forståelig at mer nærliggende opp-
gaver som skole, helse og eldreomsorg blir 
prioritert framfor spørsmål om global bære-
kraft. Mye har også forandret seg siden 1980 
da Østlandets Blad på lederplass kommen-
terte et politisk forslag i Enebakk om å etablere 
en vennskapsforbindelse med en kommune i 
Sør slik; «Vi skal ikke antyde at forslaget fullt 
og helt er noe tøv, men med den ringe kjenn-
skap vi har til kommunal forvaltning, kan det 
nevnes at forslaget ligger godt utenfor grensen 
av et rimelig forslag. Det hører også med til 
erfaringen at vennskapssamarbeidet mellom 
kommunene i Norden sliter med å finne noe 
fornuftig å arbeide med. Kanskje vil muligheten 
for fornuftig vennskapssamarbeid med et u-
lands kommune bli enklere?»
 Likevel viser en undersøkelse gjort av KS 
noen år tilbake at det fremdeles er mange norske 
kommuner som mener at det ikke er viktig å 
engasjere seg i internasjonalt samarbeid.

Globalt perspektiv med lokal verdi
I kontrast til dette har vi kommuner som alle-
rede er engasjerte i internasjonale prosjekter 
gjennom blant annet Vennskap Nord/Sør, hvor 
den samme undersøkelsen viser stikk mot-
satte prioriteringer. Øverst på listen over gode 
begrunnelser for å jobbe med globale tema 
gjennom internasjonalt samarbeid er den gjen-

sidige kompetanse- og kunnskapsoverføring 
som dette arbeidet gir. Dernest betyr byggingen 
av internasjonalt kontaktnettverk mye, og ikke 
minst viktig er betydningen av å øke den interne 
læringen og utviklingen i kommunen. 
 – Vi ser våre egne liv og lokalsamfunn i 
sammenheng med den større verden, og vi 
ser at det går an å gjøre en forskjell, svarer 
lokalpolitikere vi har intervjuet, med referanse 
til vennskapssamarbeid med kommuner i Sør. 
 Norge som land er på ingen måte i første-
divisjon når det gjelder lokalt bærekraftarbeid, 
og nordmenn er blant verdens minst bære-
kraftige folkeslag hva angår økologisk fotav-
trykk. Men noen norske lokalsamfunn er høyt 
oppe i ligaen, og disse utgjør en viktig forskjell 
både som nasjonale eksempler og i interna-
sjonale samarbeidsfora. I bærekraftarbeidet 
gir internasjonalt samarbeid mening til det 
gode, gamle slagordet «tenke globalt, handle 
lokalt». Når vi ser at våre liv og vårt lokalsam-
funn henger sammen med andres liv og lokal-
samfunn i Sør, gir det impulser til å ta globalt 
ansvar der vi bor.  

«Når vi derimot ser at noe fungerer lokalt 
så kan vi lage regler og statlige krav som 
sier at alle må gjøre det på denne måten.»

«En rekke større 
byer på samtlige 
kontinenter, fra 
både rike og fattige 
land, forpliktet seg 
under møtedagene 
i Durban til å 
gjennomføre store 
utslippskutt og 
kreative klimatiltak 
de kommende 
årene.»
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Av Mads Nakkerud 
Stiftelsen Idébanken, www.idebanken.no

Malmö er berømt utover Norden som en 
foregangsby for bærekraftig utvikling. Innsatsen 
var byens respons på en økonomisk krise. 
Nybyggingsområdet Västra Hamn og den gamle 
bydelen Augustenborg er kjent for brede bære-
kraftinitiativ, men byen har også utmerket seg 
gjennom en sjelden helhetlig innsats med alt 
fra konkrete miljø- og samferdselsprosjekter til 
forskning og folkeopplysning. Det langsiktige 
perspektivet og kontinuiteten i arbeidet er en 
suksessfaktor med få paralleller andre steder. 
Uten kontinuiteten og den økende bevisstheten 

blant ledelsen og innbyggerne hadde det neppe 
vært mulig å sette så ambisiøse klimamål som 
i Malmö – og ikke minst ambisiøse sosiale mål.
 Å beskrive Malmös innsats med få ord er 
vrient. Byen arbeider mer og mer i retning av 
bærekraft; i flere sektorer, med flere samar-
beidsparter, i flere nettverk, i flere bydeler. Miljø, 
klima, mat, transport, fair trade, arbeidsplas-
ser, kultur… Dette kunne de ikke fått til uten 
opplysning, utdanning, bevisstgjøring og folke-
lig involvering. Agenda 21 og FNs tiår for ut-
danning for bærekraft på sitt beste!

Fire nordiske kommuner har fått «Balanseprisen» for sitt arbeid med lokal 
bærekraftig utvikling. Gir dette ideer til hvordan lokalsamfunn og vennskaps-
grupper i Nord og Sør kan forene krefter for å senke vårt totale økologiske 
fotavtrykk?

Stavangers resultater kjennetegnes av evnen 
til å bygge partnerskap mellom ulike sektorer. 
Byen var tidlig ute med viktige tiltak for omstil-
ling til bærekraft: integrert avløps- og avfalls-
behandling, regional trafikksamordning, miljø-
vennlig områdeutbygging, grønne innkjøp, og 
ikke minst en kontinuerlig innsats i form av 
folkelig opplysning og deltakelse. Det siste er 
blitt forsterket i arbeidet med den nye kommune-
planen, som har omfattet visjonsverksteder i 
alle bydeler og en rekke andre tiltak som har 
sluppet folk til med tanker og ideer. På den 
sosiale siden er det nylig utarbeidet en egen 
plan for forebyggende folkehelse. 
 Byen har en rekke nettverks- og samar-

beidstiltak regionalt i Norge, og med andre byer 
med fokus på energi verden rundt. Stavanger 
var blant de aller første i Norge med varige 
vennskapsforbindelser med lokalsamfunn i Sør. 
På klimafronten har byen også vært blant de 
fremste i Norge. Stavanger har vist kontinuitet 
og en usedvanlig bredde i arbeidet. Bærekraftig 
utvikling realiseres ikke gjennom spektakulære 
resultater i enkelte sektorer, men ved at alle 
trekker sammen i samme retning. Partnerskapet 
mellom kommunen, næringslivet og sivilsam-
funnet har vært enestående i Norge – tilrette-
lagt i samarbeid med «Grønn by» og «Grønn 
Hverdag».

Hva betyr den globale 
dimensjonen for deres lokale  
bærekraftarbeid? 
Av Reidun Blehr Lånkan, Vennskap Nord/Sør

KAROLINA SKOG (Miljøpartiet), 
kommunalråd i Malmö

Vår del av det 
globale ansvaret 
I Malmö er den globale dimensjonen 
viktig i læring om bærekraftig 
utvikling. Det gir mulighet til å 
diskutere vår rolle i verden, og 
skape forståelse for vårt globale 
ansvar. Malmös samarbeid med 
Swakopmund i Namibia om avfalls-
håndtering og fornybar energi 
har vært viktig for utviklingen av 
Malmös bærekraftarbeid, ikke 
minst med tanke på utvikling av 
metoder for hvordan jobbe med 
bærekraftig utvikling i skolen. 
Arbeid i skolen er sentralt for oss, 
hvor praktiske eksempler er viktige 
for å bryte ned store, komplekse 
spørsmål og gjøre dem forståelige 
også for mindre barn. Det er god 
grunn til å uroe seg over det som 
skjer i verden, men gjennom 
bærekraftarbeidet i skolen prøver 
vi å gjøre verden begripelig og gi 
barn framtidshåp. I tillegg til 
samarbeidet med Namibia – som 
er i stadig utvikling – så kommer 
det globale inn også i fair-trade-
arbeidet. Vi fra kommunen har selv 
direkte kontakt med produsentene, 
og produsentene har også besøkt 
Malmö. Vi prøver å gå foran med et 
godt eksempel og ta vår del av 
ansvaret. 

BJøRG TySDAL MOE (KrF), 
varaordfører i Stavanger 

Synliggjør global 
sammenheng 
For oss er det viktig å få med den 
globale dimensjonen for å se at vi 
er en del av en større helhet, og for 
å hjelpe oss til å sette fokus på 
global urettferdighet. Utgangs-
punktet for vennskapssamarbeidet 
vårt med Antsirabe på Madagaskar 
er jo at Stavanger har for stort 
økologisk fotavtrykk, mens Antsirabe 
har for lite. Men for at de skal 
kunne heve sin levestandard, så må 
vi forbruke mindre, og jeg tror at 
globalt samarbeid gir oss en unik 
mulighet til å synliggjøre denne 
sammenhengen. Juryen la vekt på 
langsiktighet i Stavangers bære-
kraftarbeidet, men jeg vil si at vi 
har fortsatt langt igjen! Jeg tror at et 
langtids perspektiv gjør at vi bedre 
ser muligheter for forandring, og 
langsiktighet er viktig i alt vårt 
bærekraftarbeid – også i samarbei-
det med Antsirabe. Både Stavanger 
og Antsirabe får nå mye ros for sitt 
miljøarbeid, men også vi må 
fortsette å finne gode pedagogiske 
verktøy og kreative løsninger for å 
motivere til forandring lokalt, for å 
vise folk at «ja, vi kan gjøre en 
forskjell». 

Sterkere sammen! s

Stavangers bærekraftarbeid karakteriseres av evnen til å bygge partnerskap på tvers av ulike sektorer. 
(Foto: Torgeir Esig Sørensen, Stavanger kommune)

MALMÖ
Partnerskap, langsiktighet, medvirkning
og globalt ansvar.

SteRkeRe SAMMeN!
Balanseprisen

Visjon, forankring, bredde og kontinuitet.

StAVANGeR
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Kreative informasjonskampanjer er en viktig del av Malmös bærekraftarbeid. (Foto: Malmö kommune)
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Samsø, med sine drøyt 4000 innbyggere, 
er internasjonalt berømt for den dristige satsingen 
som har gjort øya 100 % selvforsynt med for-
nybar energi. Bakgrunnen var en krise som 
mange utkantstrøk i Europa møter. Dårlig øko-
nomi, få jobber og fraflytning. En folkelig idé-
dugnad om hvordan øya skulle overleve, resul-
terte i et prosjektforslag i konkurransen om å 
bli Danmarks «vedvarende energi-ø». Samsø 
vant, og det ambisiøse målet om å bli 100 % 
selvforsynt med fornybar energi ble oppnådd i 
løpet av kun 10 år! 
 Teknisk sett ble det for det meste vindmøller, 
samt sol- og bioenergi – i tillegg til energieffek-
tivisering privat og offentlig. Men prosjektets 
forutsetning var bredt engasjement, folkeopp-
lysning, modige politikere og klare visjoner. 

Innbyggerne er eiere og medeiere i både vind-
møller og biogassanlegg. Med dette har hele 
øya fått ny identitet og dynamikk i utviklingen. 
 Samsø skal bli en helt fossilfri øy innen 2030. 
Gjennom kommunen og Energiakademiet del-
tar Samsø i utdanning for bærekraft, og sprer 
erfaringene til unge og voksne, til lekfolk og 
politikere – både i Norden og det fjerne utland. 
 Energisatsingen har ført til en rekke andre 
initiativer; innen turisme, økologisk matpro-
duksjon, enøk og transport, samt krav om at 
alle nye bygg skal være lavenergibygg. Det 
skal arbeides mer med effektivt forbruk og 
ressursutnyttelse – for bærekraft krever end-
ringer i adferd og forbruk, ikke bare tekniske 
virkemidler. 

Tingvoll ble tidlig en «økokommune» og 
har fokusert sterkt på utviklingen av landbruket, 
lokale produkter og økomat – ikke minst med 
inspirasjon fra Bioforsk-senteret deres, som 
er nasjonalt senter for økologisk landbruk.
 Kommunen var først ute med «politiker-
skolen» med kursing i bærekraft for de folke-
valgte etter hvert kommunevalg. Opplegget 
har inspirert andre kommuner til lignende til-
tak, men kun i Tingvoll er det gjennomført så 
bredt, og for hvert nytt kommunestyre, i mer 
enn 20 år. Dette har gitt bærekraft et reelt 
tverrpolitisk grunnlag. 
 Rundt 20 organisasjoner i Tingvoll deltar i 
vennskapssamarbeidet med Bunda i Tanzania. 
I 2007 vedtok kommunen å kompensere for 
klimagassutslippene fra tjenestereiser med fly. 
Ikke ved å kjøpe «kvoter», men ved at pengene 

– ca kr 50.000 årlig – brukes direkte til skog-
reising og fornybar energi i Bunda. 
 Tingvoll har lagt stor vekt på engasjement 
hos innbyggerne. De følger opp suksessen 
som fylkesvinner av «Klimakampen» som verts-
kommune for det interkommunale energispare-
prosjektet ORKidé Krafttak. Det omfatter tiltak 
som lysslukking under Earth Hour, kollektiv-
transport og kompiskjøring til jobb, klimatesten 
gjennom Grønn Hverdag, bilfri dag og «klima-
quiz» på skolen. 
 Bioforsk er utnevnt som regionalt kompe-
tansesenter for fornybar energi. Det vil inngå i 
Tingvoll Økopark med byggestart i 2012. 
Samarbeidet mellom kommunen og Bioforsk 
er et stjerneeksempel på synergieffekter som 
har gitt både inspirasjon og praktisk handlings-
kompetanse gjennom årene.

PEDER AASPRANG (Sp), 
ordfører i Tingvoll

Vennskapssamarbeid 
setter ting i 
perspektiv
For oss er det globale, da spesielt 
vennskapssamarbeidet med 
Bunda, en viktig del av kommunens 
bærekraftarbeid. Bunda og 
Tingvoll er begge landbruks- 
kommuner, noe som gjør at vi har 
mye felles både hva gjelder 
muligheter og utfordringer. De 
mest konkrete tiltakene fra 
samarbeidet er jo det at flyskatt på 
tjenestereiser i Tingvoll brukes til 
plantekjøp og skogplanting i 
Bunda, samt det gode samarbeidet 
mellom bondelag og landbruksor-
ganisasjoner i kommunene. Veldig 
viktig er det også at vennskaps-
samarbeidet utvider perspektivet 
vårt, og hjelper oss til se arbeidet 
vårt som økokommune i en større 
sammenheng. Vi skal ikke legge 
skjul på at det også er utfordrende: 
Vi er en liten kommune med 
begrensede ressurser til denne 
typen samarbeid, kulturforskjeller 
og det å få til kontinuitet kan være 
krevende. Men som økokommune 
er vi nødt til å tenke litt alternativt, 
og her tror jeg at det perspektivet 
vi får gjennom samarbeid med 
Bunda er viktig å ha med.

SøREN HERMANSEN, direktør for 
Energiakademiet på Samsø

Globalt 
utstillingsvindu
På mange måter bidrar Samsø 
allerede globalt med å være et 
«best practice»-eksempel til 
inspirasjon for tusenvis av gjester 
fra hele verden, hvert år. Samtidig 
er det et spørsmål om vi bare vil 
være utstillingsvindu, eller om vi 
også vil videreutvikle bærekraftar-
beidet vårt. Det er lett at det nå 
som vi har hatt så stor suksess med 
vindmøllene blir stillstand på nye 
ting. Vi ønsker å styrke det 
nordiske samarbeidet, men også 
samarbeid med resten av Europa 
da det finnes mange utkantsteder 
som ligner Samsø. Vi har også en 
idé om å få på plass et nettverk av 
selvstendige energiakademier 
over hele verden, hvor disse 
akademiene kan fungere som 
inkubatorer for bærekraftig energi-
utvikling i sine land, og hvor vi kan 
lære av hverandre. Selv om det 
lokale arbeidet er viktigst for oss, 
så er det som gjør vårt prosjekt så 
interessant at det får gjennomslag i 
det globale samfunnet. 

Sterkere sammen!s

Samfunnsaktiv kommune, tverrpolitisk, 
økologisk forankring og  Vennskap Nord/Sør.

Sterkere sammen! s

SAMSØ
tINGVOLL

Kompromissløst høye mål, ildsjeler, 
kompetansebygging og lokalt eierskap.
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Foto: Odd-Arild Bugge, Tingvoll kommune

Foto: Energiakademiet Samsø
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Av Reidun Blehr Lånkan 
Vennskap Nord/Sør

Amazonas tropiske skoger er hjem for ur-
folksgruppa Huni Kuin, eller «Det sanne folket» 
som de kaller seg selv. I tusenvis av år har dette 
folket levd i hjertet av Amazonas – av det sko-
gen kan gi dem – med jakt, fiske og sanking 
av planter. De kjenner hvert et tre, hver en 
busk og hvert et dyr, de kjenner elvene, jorda 
og himmelen. Fremdeles avholdes seremonier 
ledet av stammens sjamaner for å opprettholde 
den sterke forbindelsen mellom Huni Kuin og 
naturen – moder jord. 
 På Sagene i Oslo kjører 37-bussen forbi 
med 10 minutters ruter nesten hele døgnet. Til 
tross for den grønne plenen foran det lokale 
samfunnshuset er asfalt fellesnevneren her på 
Sagene, og Amazonas dype skoger virker fjerne. 
Men skinnet kan bidra. I samfunnshuset holder 
nemlig Sagene Frivillig Ungdom (SFU) til, som 
gjennom vennskapssamarbeid med Huni Kuin-
folket nylig har vært på reise i Amazonas for å bli 

bedre kjent med Huni Kuin-folkets hverdag og 
deres kamp for å bevare regnskogen. Turen har 
resultert i en dokumentarfilm som skal brukes 
for å spre bevissthet i Norge om viktigheten av 
å bevare regnskogen og på sikt inspirere barn 
og unge til å sette i gang egne miljøtiltak og 
delta aktivt i sitt nærmiljø.  

Forberede neste generasjon
Femtenårige Liam Meieran er prosjektleder for 
vennskapssamarbeidet med Amazonas, og var 
en av ungdommene som sammen med film-
skaper Fernando Sallum fra Forest Awareness 
reiste til Amazonas i sommer. Liam sier at reisen 
var en fantastisk opplevelse, og viktig for å bli 
kjent med hverandre, men at det nå er fokus 
på å formidle opplevelsene til ungdom her i 
Norge. Han forteller at han synes det er van-
skelig å få engasjert ungdom her hjemme. 
 – Tid er veldig subjektivt når man går på 

videregående. Samtidig har vi jo fått til mye, vi 
har startet dette prosjektet og fått til samarbeid 
med Huni Kuin-folket. Alt dette har kommet i 
stand bare fordi noen få engasjerte folk har 
trodd på det. Neste generasjon må være klare, 
det er mye å ta tak i, sier en engasjert Liam til 
Vennepunkt. 
 Fernando Sallum har bodd og arbeidet 
sammen med urbefolkningen i Amazonas i 13 
år, og hans nære vennskap med høvding Joa-
quim Maná fra Huni Kuin-folket ga den norske 
gruppen muligheten til å reise inn et ellers lukket 
område av Amazonas og bli kjent med men-
nesker som har hatt liten eller ingen kontakt 
med omverdenen. 
 – Jeg forsøker å bygge broer mellom ur-
folkskultur og Norge, og få fram ordet til folket 
fra skogen. Jeg liker å jobbe med ungdom – det 
er sterk energi hos den yngre generasjonen, 
og de har åpne sinn og åpne hjerter. Det er 

Vi er alle kolibrier
Det er langt mellom Sagene og Amazonas. Likevel forener ungdom fra 
Oslo-bydelen krefter med Huni Kuin-folket i kampen for å bevare 
regnskogen. 

Hva kan vennskapsgrupper hente av 
ideer og inspirasjon?
• Bærekraft inn i dialogene med Sør
De fire prisvinnerne har satt inn tiltak som skal 
forebygge de problemene Vestens økonomiske 
utvikling har skapt. Det er en viktig oppgave å 
informere våre partnere i Sør om de utviklings-
problemene vi sliter med, og som de har mulig-
heter for å minske gjennom å gjøre andre valg 
enn dem vi har foretatt. Informasjonsarbeidet 
– både i Norge og overfor partnere – bør bidra 
til å heve kunnskapene om den manglende 
bærekraften i vår form for utvikling. 

• Bred folkelig deltakelse
De fire prisvinnerne utmerker seg ved bred 
involvering av innbyggerne. Selv om mange 
vennskapsgrupper har vært flinke til å rekrut-
tere bredt i lokalsamfunnet, er det opplagt mye 
å lære av disse kommunenes mobilisering 
innenfor alle samfunnslag – på tvers av næ-
ringsliv, forvaltning og sivilsamfunn.

• God politisk forankring
Mange vennskapsgrupper jobber på grunnlag 
av et politisk fattet vedtak. Likevel kan det være 
inspirasjon å hente i prisvinnernes arbeid med 
å vedlikeholde den politiske forankringen og 
det politiske engasjementet. Kommunestyret 
og de politiske partiene bør både utfordres og 
inviteres.

• Kompetanse er et nøkkelord
Prisvinnerne er gode eksempler på arbeid som 
aktualiserer FN-tiåret for utdanning for bære-
kraftig utvikling. Alle fire har erfart hvor viktig 
det er å bygge kompetanse over tid, og de har 
satset målbevisst på å dyrke både kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger som fremmer bære-
kraft i sine lokalsamfunn.

Hva kan vennskapsgruppene lære 
disse kommunene?
• Tydeligere globalt perspektiv
Samsø og Malmö har ingen varig vennskaps-
kontrakt med lokalsamfunn i Sør. Tingvoll og 
Stavanger har lenge hatt slike vennskapsbånd, 
men alle fire kunne med fordel hatt tydeligere 
globale begrunnelser for sitt bærekraftenga-
sjement – særlig begrunnelser knyttet til viktig-
heten av en rettferdig global ressursfordeling.

• Kultur, glede og livskvalitet
Bærekraft er mer enn vindmøller. Mye av venn-
skapssamarbeidet gjennom Vennskap Nord/
Sør dreier seg om livskvalitet, og mange av 
dialogene kan tjene som motgift mot viruset 
vårt samfunn plages av: materialisme med en 
hang til at kvantitet er viktigere enn kvalitet.

• Bred folkelig deltakelse
Dette er et moment for gjensidig læring mellom 
vennskapsgrupper og bærekraftkommuner. 
Mange vennskapsgrupper har gjennom utra-
disjonelle virkemidler, ikke minst kultur, lyktes i 
å engasjere folk som ellers ikke ville ha deltatt 
i arbeid for global solidaritet. Her kan venn-
skapsgruppene bidra til å åpne nye dører for 
kommuner som vil lære.

Noen ideer for vennskapsgruppene?
• Kompetansebygging
Kan det være et samarbeidstema for noen 
vennskapsgrupper å bidra til at det etableres 
lokale kunnskapssenter for bærekraft (jf. Energi-
akademiet på Samsø) både i Nord og Sør? 
Bibliotek, skole eller kommunehus kan være 
samarbeidspartnere.

• Nord/Sør inn i folkevalgtopplæringen
I samarbeid med kommunenes interesse og 
arbeidsgiverorganisasjon KS kjører de fleste 
kommuner opplæring av nye og gamle folke-
valgte etter hvert kommunevalg. Tingvoll har 
hatt egne opplegg som har vektlagt miljø og 
ressursforvaltning. Kan vennskapsgrupper 
bidra med sin kompetanse til at det globale 
perspektivet blir tydelig i opplæringen i egen 
kommune? 

• Nord/Sør inn i kommunens klimaplan
De fleste norske kommuner har en klimaplan, 
og de fleste skal etter hvert revidere denne. 
Her kan vennskapsgrupper stimulere det glo-
bale ansvaret. Mange kan lære av Stavanger, 
som ble pioner da kommunen også tok med 
sitt indirekte energiforbruk i planen. Det satte 
fokus på innbyggernes totale forbruk, som altså 
omfatter energibruk der varene produseres og 
destrueres. Slik kan vugge-til-vugge-perspek-
tivet for produktene synliggjøres, og global 
ansvarlighet fremmes. Gruppene kan også la 
seg inspirere av Stord, som for en del år siden 

etablerte en brøk som skulle bli større over tid: 
vennskapsbyens energiforbruk delt på Stords 
energiforbruk. Målet var altså å øke tallet i 
telleren (Comalapa i Guatemala) og redusere 
tallet i nevneren. 

• Bærekraftig mat
Vinnerne av Balanseprisen 2011 har på ulike 
vis fremmet bærekraftig mat: kortreist, økolo-
gisk, fair trade, mer vegetarmat og organisk 
avfall som ressurs i matproduksjonen. Her er 
det mange muligheter for å fremme et globalt 
perspektiv og kobling til erfaringer fra venn-
skapskommunen i Sør.

Idébanken og Balanseprisen
– Vi markerte 20 års arbeid i Stiftelsen Idé-
banken med å dele ut fire priser til nordiske 
kommuner og lokalsamfunn som utmerker seg 
med nyskapende bidrag til en bærekraftig ut-
vikling. Kriteriene våre er basert på «bære-
kraftpila», som har vært et viktig pedagogisk 
verktøy for Idébanken. Nøkkelkriterier for bæ-
rekraften er: Langsiktighet og generasjonsper-
spektiv, global rettferdig fordeling, økonomiske 
hensyn balansert med sosiale og økologiske, 
bred medvirkning og forankring, kompetanse-
bygging over tid og resultater oppnådd gjen-
nom samarbeid på tvers av sektorer, temaer 
og aktører, sier daglig leder Kai Arne Armann.

– Vi gir prisene til fyrtårnkommuner som er seg 
bevisste at de bare har tatt de første skrittene, 
og som ønsker å dele erfaringer med andre 
ambisiøse kommuner. For spørsmålet er fort-
satt: Hvordan spre dette, og hvordan øke 
bredden der prosesser er godt i gang? Opp-
gaven er mer presserende enn noen gang. 
Desto viktigere er det at vi fortsetter å samle 
og dele erfaringene og formidle disse gode 
eksemplene. De fire vinnerne denne gangen 
viser spennende resultater og muligheter. Det 
er en viktig del av Nordens melding til Rio+20-
konferansen neste år, avslutter Armann.   

Mer informasjon om prisvinnerne:
www.malmo.se/sustainablecity
www.stavanger.kommune.no
www.tingvoll.kommune.no
www.energiakademiet.dk

Sterkere sammen!s

«Vi gir prisene til fyrtårnkommuner som er seg bevisste at de 
bare har tatt de første skritt, og som ønsker å dele erfaringer 
med andre ambisiøse kommuner.»

Vi er alle kolibrier s

Huni Kuin-folket opplever stadig økt press på sine tradisjonelle territorier i regnskogen i Amazonas. Her fra en seremoni som skal styrke folkets nærhet til naturen. 
(Foto: Fernando Sallum)
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Regnskogen i Amazonas strekker seg 
over ni land og dekker et område på 
nesten 7 millioner kvadratkilometer, mer 
enn 20 ganger så stort som Norge. Mer 
enn halvparten av regnskogen ligger i 
Brasil. Selv om mesteparten av det 
biologiske mangfoldet er ukjent, er det til 
nå blitt registret minst 40.000 plantearter, 
427 pattedyr, 1.300 fuglearter, 378 
reptiler, mer enn 400 ulike amfibier og 
rundt 3.000 fiskeslag. I brasiliansk 
Amazonas bor det mer enn 220 ulike 
urfolksgrupper, blant disse Huni Kuin-
folket. I tillegg er den totale mengden 
karbon «lagret» i verdens skoger større 
enn den totale karbonmengden i alle 
verdens gjenværende oljereserver. 
Avskoging av regnskog er derfor både en 
lokal og en global trussel. 

Til tross for massiv motstand, inkludert fra 
Brasils eget miljøverndepartement, 
godkjente president Dilma Rousseff i 
desember 2011 en ny skoglov som vil 
gjøre det lettere å drive hogst på et 
område på omlag 71-76 millioner hektar 
regnskog. Dette tilsvarer størrelsen på 
Tyskland, Italia og østerrike tilsammen. I 
tillegg planlegger den brasilianske 
regjeringen å bygget ut et av verdens 
største vannkraftverk, Belo Monte, i den 
nordøstlige delen av Amazonas. Miljø-
vernorganisasjoner og urfolksgrupper 
kritiserer planene, da utbyggingen vil 

føre til oversvømming av store regnskogs-
områder, tap av biologisk mangfold og 
tvangsforflytning av om lag 20.000 
personer.

Bevaring av regnskog er en sentral del av 
Norges miljø- og klimapolitikk, og Norge 
har blant annet forpliktet seg til å bidra 
med rundt 6 milliarder kroner til Brasils 
Amazonas-fond fram til 2015. Norge er 
også en viktig donor i FN-programmet 
REDD, som har som mål å bidra til en 
bærekraftig forvaltning av skog i 
utviklingsland gjennom å gi landene 
pengestøtte for å bevare skogsarealer. Til 
tross for de gode intensjonene, har 
REDD-programmet mottatt en del kritikk, 
blant annet for å fungere som en 
markedsorientert avlatsordning hvor rike 
land kan kjøpe seg fri fra kutt i klimagass-
utslipp på hjemmebane. Mange mener 
også at REDD ikke tar nok hensyn til 
lokalbefolkningen og de fattigste, og ikke 
skiller mellom avskoging som stammer 
fra tradisjonelt skogsbruk av urfolksgrup-
per og småbønder og avskoging fra store 
selskapers produksjon av blant annet 
tømmer og biodrivstoff til den vestlige 
verden. 

Les mer på:
www.un-redd.org
www.latin-amerikagruppene.no

Kolibriens beskjed
En dag oppstod det en brann i 
skogen. Ingen visste hvor eller 
hvem som hadde startet den, men 
den spredt seg med så stor fart og 
styrke at den kom fullstendig ut av 
kontroll. Brannens raseri var 
skremmende, og den slukte alt som 
kom i dens vei. Knitringen av 
brennende trær var uhyggelig, men 
ingenting var verre enn ropene til 
dyrene i skogen. De løp rundt i full 
forvirring og skrek i dødsangst: 
«Redd deg selv! Dette er slutten!» 
Midt i dette kaoset var en av 
skogens aller minste fugler, 
kolibrien, et merkelig unntak der 
han fløy målbevisst og effektivt 
mellom elven og den brennende 
skogen. Gang på gang var den nede 
ved elven for å fylle vann i nebbet, 
for så å fly tilbake til skogen for å 
helle vannet over flammene.  Når de 
andre dyrene så dette, skrek de til 
ham: «Din dumme lille fugl, tror du 
at den lille dråpen med vann kan 
slukke brannen? Er du så idiot? 
Bruk vingene til å redde deg selv, 
dette er slutten!» ydmykt svarte den 
lille kolibrien: «Brødre og søstre, jeg 
gjør bare min del. Dersom dere alle 
blir med og alle henter vann i elven, 
kan vi stoppe flammene og redde 
hjemmet vårt.»

AVSkOGING AV AMAzONAS

fakta:

Vi er alle kolibriers

klart jeg var litt bekymret over å skulle ta med 
15-åringer langt inn i regnskogen, men Liam 
og de andre var svært engasjerte, og det gikk 
kjempebra, sier Fernando.

Truet av hogst
Fernando og Liam forteller at Huni Kuin-folket 
lever i en vanskelig politisk og sosial situasjon. 
Sterke interesser ønsker å hugge ned mer av 
regnskogen for blant annet å drive oljevirk-
somhet, kvegproduksjon og dyrking av soya til 
biodrivstoff. Gjennom Amazonas-fondet bidrar 
Norge med pengestøtte til Brasil for at de skal 
sette i gang lokale tiltak for å hindre avskoging. 
Fernando sier at selv om det er problematisk at 
Norge er mer engasjert for skogvern og klima-
kamp på bortebane enn her hjemme, så er det 
allikevel viktig med dette engasjementet.  
 – Hogst kan utrydde hele urfolkssamfunn, 
ikke bare skogen i seg selv. Folket som bor i 
skogen er avhengig av internasjonale partner-
skap, de får ingen støtte fra den brasilianske 
regjeringen. Derfor er kommunikasjon utenfor 
Brasils grenser veldig viktig, sier han. 
 Liam mener at vennskapssamarbeid er 
viktig i denne sammenhengen. 
 – Det er mye lettere for oss å nå ut til folk i 
Norge og fortelle om dem her enn det er for 
Huni Kuin folket å fortelle om seg selv i Brasil, 
sier han. 

Gjensidig læring
Både Fernando og Liam er enige om at ung-
dommene fra Sagene og Huni Kuin-folket lærte 
mye av hverandre under reisen. 

– Huni Kuin-folket har aldri mistet nærheten til 
naturen, her har vi mye å lære av dem. Samtidig 
har de mye å lære av oss, for eksempel når 
det gjelder bruk av internett for å kunne spre 
ordet om sin situasjon til resten av verden. 
Flere av dem har nå både Skype og mail, og vi 
kommuniserer ofte, forklarer Fernando og Liam. 
 Liam forteller at han hadde hørt om det 
nære samspillet mellom urfolk og naturen før 
han reiste til Amazonas, men at det er umulig 
å forstå før man har vært der selv. – De kan 
liksom føle hvor ting i naturen er, vite det uten 
å se det. Jeg husker at det var en dag hvor vi 
lette etter en frukt – kakao-frukt – og jeg hadde 
lett hele dagen uten å finne en eneste frukt. En 
av de lokale Huni Kuin stakk bare hånden inn i 
et tre med masse tette blader uten å se hva 
som gjemte seg der inne, og fra bak alle bla-
dene trakk han fram en neve med masse frukt. 
Helt utrolig!

Viktig lokal engasjement
Vennskapsprosjektet mellom ungdom fra Sa-
gene og Huni Kuin-folket er kun ett av mange 
eksempler på lokalt engasjement på Sagene. 
Bydelen har i en årrekke vært blant de mest 
aktive i Oslo når det gjelder å skape bærekraftig 
utvikling og deltakende demokratiske prosesser 
lokalt. Viktig i dette arbeidet har vært det lokale 
samfunnshuset, som er drevet av bydelen med 
sikte på å skape en møteplass for Lokal Agenda 
21-arbeid. Her holder også Sagene Interna-
sjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) 
til, som arbeider for å styrke lokalt frivillig en-
gasjement og drar med seg både beboere, 

frivillige organisasjoner og politikere i lokalt miljø-, 
kultur- og utviklingsarbeid. Dette har resultert i 
urbane permakultur-prosjekter, kollektive kunst-
prosjekter som blant annet kommer til syne i 
den fargerike mosaikkskulpturen rett ved 
37-bussens holdeplass. Om lag 300 av byde-
lens beboere var med på å lage skulpturen. 
Liam og Fernando tror at denne type lokale 
tiltak er viktige for å få folk til å stoppe opp og 
forstå at lokalt engasjement er viktig. 
 Fernando viser til historien om kolibrien, 
og sier at vi kan alle kan bidra. Selv reiser han 
til Brasil hvert år og ser hvordan situasjonen 
blir stadig vanskeligere for Huni Kun-folket.  
 – Jeg vil at fremtidige generasjoner skal ha 
muligheten til å bli kjent, ikke bare med naturen 
i Amazonas, men også folket som lever der. 
Urfolk er viktige voktere av skogen. De kjemper 
imot presset mot sin levemåte, som vi må 
huske at i stor grad skyldes det vi gjør her i 
Nord, sier han.
 Fernando mener at dersom urfolk ikke 
hadde kjempet for å passe på skogen, så 
hadde enda større områder vært hugget nå. 
På samme måte kan også vi her i Nord være 
som kolibrien og gjøre vår del for å få til den 
lokale og globale utviklingen vi vil ha. 
 – Vi kan ikke forvente at noen skal komme 
og redde verden for oss, avslutter Fernando 
og Liam.  

Les mer på:
www.saiff.no
www.forestawareness.com

Ungdom fra Sagene mener vi har mye å lære av Huni Kuins-folkets nærhet til naturen. Nå skal de to vennskapsgruppene lage dokumentar om viktigheten av å bevare 
regnskogen og miljøet – med mål om å stimulere barn og unge til å sette i gang lokale miljøtiltak. (Foto: Fernando Sallum)
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og leve av – også for arbeidere i Kambodsja, 
Brasil og Marokko.
 Kanskje er etikk i offentlige innkjøp noe 
vennskapsgruppa eller vennskapsskolen kan 
samarbeide med sine Sør-partnere om?  Venn-
skapsgrupper kan påvirke sine kommuner til å 
vedta en mer etisk innkjøpspraksis hvis dere 
vil jobbe for å sette temaet på dagsorden. 
Dere kan starte «gravejobben» for å finne ut av 
kommunens etikkholdning og praksis på egen 
hånd, men vil dere ha fortgang i saken er det 
lurt å knytte seg til en organisasjon. Kanskje 
det finnes et lokallag i Framtiden i våre hender 
der hvor dere bor? Hvis flere organisasjoner 
jobber sammen for å få kommunen til å kjøpe 
inn mer etiske varer, er det enda bedre.

Innkjøp etter etiske retningslinjer
Et fåtall av landets kommuner har retningslinjer 
for hvordan varene de kjøper inn, slik som 
arbeidsklær, medisinsk utstyr og møbler, skal 
være produsert. Det første spørsmålet som bør 
stilles er derfor om det i din kommune finnes 
en innkjøpspolicy som signaliserer respekt for 
grunnleggende menneskerettigheter. Ring til 

kommuneadministrasjonen og spør! Hvis kom-
munen har vedtatt etiske retningslinjer, be om 
å få dem tilsendt.

I Framtiden i våre henders rapport «Offentlig 
etikkløshet» står det at de etiske retningslinje-
ne både kan og bør inneholde følgende krav:
• International Labour Organization (ILO)  
 sine åtte kjernekonvensjoner som blant  
 annet dekker forbud mot barnearbeid og  
 tvangsarbeid – og arbeidernes rett til å  
 danne en fagforening, til å organisere seg  
 og til å drive kollektive forhandlinger
• at den arbeidsrett og arbeidsmiljølov-
 givning som finnes i produsentlandet 
 skal følges
• respekt for FNs menneskerettigheter
• prioritering av rettferdig handel-merkede  
 produkter

Hvis kommunen unnlater å stille etisk krav og 
sjekke at disse blir fulgt opp, er det grunn til å 
tro at den – direkte eller indirekte – medvirker 
til at arbeiderne som produserer varene ikke 
har gode nok arbeidsvilkår. 

Sverige har kommet lenger enn oss når det 
gjelder etiske innkjøp: En rekke svenske kom-
muner og regioner har i flere år stilt strenge 
krav om etikk i leverandørkjeden. Ved å lære 
fra deres erfaringer vil det bli lettere å komme i 
gang med etikkjobben i norske kommuner. 
Heldigvis har vi også eksempler i Norge som 
man kan skjele til og lære av: Stavanger, Sauda, 
Bergen og Moss for å nevne noen.

Ikke gi opp
Blir dere møtt med at det er vanskelig å få til 
etikk i kommunens innkjøp? Bærer tilbake-
meldingene fra politikere og/eller kommune-
ansatte preg av at dette er kompliserte greier 
og at de mangler kompetanse for å kunne 
gjøre noe? Ikke gi opp! Kontakt Framtiden i 
våre hender så kan vi gi dere veiledning om 
hvordan du kan gå frem. Det samme gjelder 
hvis dere vil starte en kampanje for å samle 
folkelig oppslutning for mer etiske innkjøp, og 
derigjennom påvirke politikerne til å fatte ved-
tak for at slik skal skje. 
 Noen mener at det å stille etikk-krav i 
offentlige innkjøp svekker den frie konkurransen 
mellom selskapene, og dermed ikke er lov i 
henhold til EUs regelverk. For å kunne slå beina 
under denne innvendingen, er det greit å vite at 
ILOs kjernekonvensjoner, som nevnt ovenfor i 
første punkt, er helt grunnleggende rettigheter 
og at de følgelig er ukontroversielle krav. Det ble 
slått fast av EU-kommisjonen allerede i 2001.
 Din kommune kan ta et langt skritt fram-
over på etikkens humpete vei ved å melde seg 
inn i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en 
medlemsorganisasjon som står klar til å gi råd 
og veiledning til din kommune om hvordan de 
kan jobbe for at innkjøp skal sikre anstendige 
arbeidsvilkår. Vi mener at vareinnkjøp til kom-
munale institusjoner kan brukes i det godes 
tjeneste – å skape velferd andre steder i ver-
den. Framtiden i våre hender jobber for det 
skal bli lovpålagt at offentlige innkjøpere stiller 
krav til leverandørene om at grunnleggende 
menneskerettigheter og ILOs kjernekonven-
sjoner overholdes. 
 Mens vi venter på, og jobber politisk for, at 
etiske retningslinjer skal være en obligatorisk del 
av offentlige innkjøp, kan vennskapsgrupper, 
som del av kommunens innbyggere gjøre en 
viktig innsats.  

Trenger du mer informasjon?
Framtiden i våre hender:
framtiden.no, post@framtiden.no
Fairtrade Norge: 
fairtradenorge.no, info@fairtradenorge.no
Initiativ for etisk handel:
etiskhandel.no, info@etiskhandel.no

Norske kommuner bør ikke kjøpe varer og tjenester fra bedrifter som ikke kan vise til etisk forsvarlige arbeidsvilkår.
(Foto: Framtiden i våre hender)

«Svært mange kommuner kjøper i dag 
inn varer etter prinsippet ’billig er best’.»

En stor del av varene som kjøpes inn til offentlig 
sektor, produseres i dag utenfor Norges grenser. 
Det har i løpet av de siste tiårene blitt avdekket 
en rekke nedslående eksempler på systema-
tiske brudd på grunnleggende menneskerettig-
heter og arbeidsrett i fabrikker og andre steder 
hvor varer blir produsert. Tvungen overtid, barne- 
og tvangsarbeid, dårlig og helsefarlig arbeids-
miljø, diskriminering og uregulerte arbeidsvilkår, 
er alle hyppige og vel dokumenterte forhold i 
den globaliserte vareproduksjonen. 
 Det finnes politikere som mener at man 
både kan løse oppgaver knyttet til innbyggernes 
trygghet og velvære og unngå en politikk og 
praksis som undergraver menneskeverd på den 
andre siden av kloden. Men, lokalpolitikere går 

ikke lenger enn det man krever at de skal gå. 
Er det mange nok innbyggere som vil at det 
skal satses på pleie av eldre, går pengene i 
den retningen. Står utbygging av barnehager 
høyt på innbyggernes ønskeliste, er det en 
tendens til at nettopp dét blir prioritert. 
 De globale utfordringene er utallige, og ingen 
kan løse dem alle. Likevel, kanskje du er en av 
dem som mener at det er riktig og viktig at 
kommunen «bryr seg» om hvordan varene de 
kjøper inn er produsert? Svært mange kom-
muner kjøper i dag inn varer etter prinsippet 
«billig er best». Et av de største problemene 
med denne tilnærmingen er at den lave pro-
duksjonskostnaden har en bakside i form av 
dårlige arbeidsforhold på fabrikker i fattige 

land: luselønninger, lange arbeidsdager, fag-
foreningsknusing og brannfarlige lokaler, bare 
for å nevne noen utfordringer. Så vi må stille oss 
spørsmålet: Hvem betaler prisen for billige 
varer? Og: Hvordan kan vi bidra til bedre ar-
beidsbetingelser for dem som produserer va-
rene?

Du kan påvirke!
Hvorfor skal du og jeg bry oss om hva det 
offentlige kjøper inn av varer? Svaret er enkelt: 
Fordi det er vi som betaler, gjennom skatt, og 
fordi produsentene er våre medmennesker. Der-
for har vi rett til å påvirke hvordan og under hvilke 
forhold varene produseres. Selvsagt ønsker vi 
anstendige arbeidsforhold og en lønn det går 

Produksjon med skyggeside
Gjennom offentlige innkjøp har Kommunenorge betydelig markedsmakt. 
Ikke alle innkjøp er like etiske.  Vil du bidra til at varene din kommune 
kjøper inn er produsert under anstendige arbeidsvilkår? 

Av Carin Leffler 
Fagrådgiver, Framtiden i våre hender

Stat og kommune kjøpte varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner sist år. Kommunenes innkjøp står for omlag en tredjedel av dette. Dessverre er ikke 
innkjøpspraksisen like etisk i alle norske kommuner. (Foto: Framtiden i våre hender)



16 Vennepunkt januar 2012  Vennepunkt januar 2012 17

AVSkOGING I keNyA

Kun 6 prosent av Kenya er dekket av 
skog. Allikevel er avskoging et stort 
problem i Kenya, da store deler av 
skogen er urskog som er den mest 
karbonholdige og biologisk skogen 
som finnes. Kenyas skoger inneholder 
476 millioner tonn, som tilsvarer 
nesten 10 ganger Norges årlige 
klimagassutslipp CO2. På verdensbasis 
står avskoging for omlag 20 prosent av 
de totale klimagassutslippene.

En av de mest kjente treplanterne fra 
Kenya er Wanghari Maathai, som i 2004 
mottok Nobels Fredspris for sitt 
miljøengasjement. Maathai var også en 
av de første som satte søkelys på den 
viktige sammenhengen mellom miljø 
og utvikling. Maathai gikk bort på 
grunn av kreft i fjor, men engasjemen-
tet hennes lever videre. Organisasjo-
nen hun grunnla, Green Belt Movement, 
har som mål å plante 1 milliard trær 
over hele verden for å hedre Wangari 
Maathais minne. Kampanjen har de 
kalt «Jeg er Kolibrien» (se artikkel s.13 
for historien om kolibrien).

Les mer på: 
www.greenbeltmovement.org

Området vi er i har også fått føle tørken på 
Afrikas horn. Avlingene har flere ganger de siste 
årene tørket vekk. Det er svært mange husdyr, 
så beitetrykket er stort. All maten kokes over 
et bål, noe som krever mye trevirke. Dette fører 
til at jorda er utsatt for erosjon når regntida 
setter inn. Planting av tre vil binde jorda slik at 
avrenninga blir mindre. Nyplantinger vil over tid 
gi nytt trevirke til brensel. Den verdifulle mat-
jorda holdes på plass og kan gi mat til mange 
sultne munner. «No plantar kvinna i verda eit 
tre….». For oss som får være med på dette 
kjennes det som ei hellig handling. I denne 
handlinga ligger ei tro og et håp om at framtida 
inneholder vekst og utvikling.

Sammen med oss på turen er Camilla Gud-
dingsstua Hepsø. Hun har i mang år arbeidet 
med seksualundervisning for ungdom, gjen-
nom Ungdommens Røde-Kors på Verdal. 
Målet er at hun skal få samlet noen grupper 
av ungdommer som skal få et kurs i hvordan 
du som ung best kan ta vare på deg selv og 
kjæresten din. 

HIV/AIDS dreper, Klamydia gjør deg steril, alt 
for tidlige svangerskap ødelegger jenter for livs-
tid. Det er et magisk øyeblikk når Camilla «jager» 
ut både prest og lærer fra klasserommet og 

får ungdommene for seg selv. Det blir en sam-
tale mellom ungdommer. Behovet for informa-
sjon er stort, enten du er ved bredden av 
Victoriasjøen eller du er på «Øra». «Take care», 
er et internasjonalt begrep.

«Ho opnar molda og reier eit rom
for røtene, fine som hår ...»

Camilla planta et tre, eller mange trær de 
dagene vi var i Kenya, og la grunnlaget for at 
kunnskap skal finne vei på samme vis som 
treets røtter finner vei.

Jeg kunne fortalt dere mye mer om turen vår, 
om magesyke ei natt ute på landsbygda med 
langt til toalettet. Jeg fikk følge så det gikk bra. 
Jeg kunne fortalt om landbrukssatsing og lo-
kale systuer, eller da jeg fikk være med å dra 
fiskegarn ved bredden av Victoriasjøen. For 
første gang har jeg vært eksosrype på motor-
sykkel. Ungdommer driver taxi-kjøring med 
motorsyklene sine. Det får bli en annen gang. 
Det jeg ville fortelle var om kvinna som planta 
et tre.

Ero kamano, takk kjære venner for at vi fikk gå 
enda et stykke vei sammen. I 2012 blir det vi 
som får besøk.  

fakta:

Det er grytidlig torsdag 6. oktober. Seks 
mer eller mindre trette verdalinger og levangs-
bygg står grytidlig på Værnes og venter på fly. 
Målet for turen er en liten landsby ved Victoria-
sjøen i Kenya, Homa Lime. Turen er støttet av 
NORAD gjennom Vennskap Nord/Sør. Tidli-
gere har målet for turene vært kulturutveks-
ling, nå er fokus dreid mer over mot sam-
funnsutvikling. Tanken er at samhandling skal 
gi kunnskap, handlingskompetanse og end-
ring både i nord og sør. 

Tor Ole, Svetlana, Einar og jeg har vært der 
tidligere. Vi vet hva som venter oss. For Ca-
milla og Bjørn er det første gangen. Det føles 
utrolig godt å komme fram. På tunet hos Mary 
Lieta blir vi møtt av gamle venner. Det kjennes 
litt som å «komme hjem.»

Våre venner har laget et rikholdig program for 
oss. Vi får se resultater av det arbeidet vi har 
vært med på å sette i gang. Dette er et sam-
funn i positiv utvikling. Ny kunnskap blir innar-
beidet i den gamle, og gir grunnlag for vekst. I 
hele Kenya blir det plantet trær, for å hedre 
Wangari Maathai sitt minne. En av de første 
dagene samles vi hagen hos Mary for å plante 
to trær. Mary er drivkraften i dette samfunnet, 
ikke rart at hun bare omtales som «Madam». I 
hodet mitt surrer noen strofer fra et dikt av 
Haldis Moren Vesaas. 

Om å plante trær 

No planter kvinna
Haldis Moren Vesaas. 
Fra samlingen Tung tids tale (1945)

No plantar kvinna i verda eit tre.
På kne liksom ein som bed
ligg ho blant restene etter dei mange
som stormen har brote ned.
På ny må ho prøve, om ein gang eitt
får vekse seg stort i fred.

Ho opnar molda og reier eit rom
for røtene, fine som hår,
så dei kan få feste og finne ned
dit livsens straumar går.

Plante eit tre er å bygge ein veg
fram gjennom mange år.
Ein draum om det fullvaksne treet
står som ein kvelving bjart
av blomar og lauv over kvinna,
som klappar så fast og vàrt
mold inntil røter, og vonfull tel
kvar knupp som skal breste snart.

Da dirrar treet, og handa som held det,
og grunnen der det er fest.
Kva er det? Skalet kring kjerna
av mørker i djupet, som brest?
Ho set dei utspilte hender mot molda.
som ville ho tvinge til ro
den trugande dirring. Å jord, ver still,
ver still, så mitt tre får gro!

Av Sigrid Hojem
Vennskapsgruppa Verdal-Alara

og litt til...

To små trær plantes til minne om Wanghari Maathai. Organisasjonen Maathai grunnla, Green Belt Movement, har 
som mål å plante 1 milliard trær over hele verden for å hedre den avdøde fredsprisvinneren. (Foto:Tor Ole Ree)
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Av Haakon Flemmen
Vennskap Nord/Sør

Vi må lære oss å se verden fra palestinernes 
synsvinkel, understreket Kåre Willoch da han 
11. januar holdt foredrag for elever på Jessheim 
videregående skole. Og nettopp dét har elevene 
tenkt å gjøre. I mars reiser en gruppe fra skolen 
til Libanon for å besøke både libanesiske og 
palestinske jevnaldrende. Den tidligere stats-
ministeren er begeistret.  
 – Jeg tror at utveksling som dette er svært 
verdifullt. Hvis ungdommer kan bli kjent med 
hverandre og oppleve gjensidig sympati, da 
legger vi grunnlaget for en varlig relasjon mellom 
våre folk, sier den tidligere statsministeren til 
Vennepunkt. 

Personlige møter mellom ungdommer fra Norge 
og Midtøsten kan endre fastgrodde holdninger, 
tror den engasjerte pensjonisten.
  – Det er et problem at mange i Vesten 
ikke er interesserte i hvordan verden ser ut fra 
den andre siden. Ikke minst oppleves dette 
som vanskelig for palestinerne, som er blitt 
tråkket på så lenge. Det er avgjørende å vise 
dem at de også har venner, sier han.

Knytter bånd
I mars i fjor fikk Jessheim-ungdommene besøk 
av elever og lærere fra den libanesiske små-
byen Shohour og den palestinske flyktningleiren 

Rashidieh i Sør-Libanon. Nå forbereder de norske 
elevene seg på å reise til Libanon for å møte 
sine nye venner. Utvekslingen har allerede satt 
spor. 
 – Jeg har fått et nytt syn på både Libanon 
og den arabiske verden. Det er viktig å forstå 
at andre mennesker også er kompliserte, og 
at vi ikke må ha et forenklet bilde av folk i andre 
land. Og så har jeg opplevd hvor viktig det er 
å vise respekt for hverandre, forteller elev Einar 
Kjellback.
 De andre elevene som deltar i utvekslings-
prosjektet er hjertens enige. 
 – Jeg tror at disse erfaringene gjør oss 

tror på de personlige møtene
Ungdommer på Jessheim har stiftet varige vennskap med jevnaldrende 
libanesere og palestinere. – Svært verdifullt, sier tidligere statsminister 
Kåre Willoch.

åpnere. Når vi blir kjent på denne måten, bryter 
vi ned barrierer, sier Inger Helene Blegeberg.
 Kåre Willoch håper at de norske elevene 
kan bidra til at libanesere og palestinere får et 
nytt syn på folk i Vesten.
 – Det er viktig at menneskene i de arabiske 
landene forstår at vi ikke alle er amerikanere. 
Selv om også mange i USA er kritiske til dagens 
politikk overfor palestinerne, blir amerikanere 
som regel oppfattet som ganske uinteresserte 
i hvordan situasjonen oppleves for dem som 
lider under den, sier han. 

Vil endre opinionen
Willoch er krass i sin kritikk av israelsk og vestlig 
politikk.
 – Ingen makt i verden kunne ha hindret at 
palestinske patrioter ville ty til terrorisme. Men 
denne terrorismen har ikke vært tilnærmelses-
vis så drapsfremmende som Israels såkalte 
forsvar. Hvis israelerne mener at det finnes én 
terrorist i et hus, fyrer de av raketter uansett 
hvor mange sivilister som måtte befinne seg 
der inne, sa Willoch under foredraget sitt. 
 Selv om han beskriver situasjonen i Midt-

østen som fastlåst, har 83-åringen ikke mistet 
troen på at politisk press nytter. 
 – Vi må ikke undervurdere opinionens be-
tydning i denne saken. Kanskje er ikke Norge 
en stor og mektig stat, men alle monner drar. 
Klarer vi å påvirke norsk og europeisk opinion, 
kan det ha stor betydning på sikt, sier han til 
Vennepunkt.  
 At USA og land i Europa har mistet trover-
dighet i den arabiske verden, burde ikke over-
raske noen, mener Willoch. I sitt foredrag til 
elevene pekte han blant annet på det vestlige 
kravet om at palestinerne må avholde frie valg.
 – I 2006 ble det holdt et fritt valg blant 
palestinerne, og ingen hadde noe å innvende 
mot måten det ble gjennomført på. Men det ga 
et klart flertall til Hamas (som oppfattes som 
ytterliggående av mange vestlige ledere, red. 
anm.). Dette hadde de vestlige landene ikke 
regnet med. Etter at Hamas altså hadde vunnet 
en klar seier ved et demokratisk valg, forlangte 
USA og Israel at makten likevel skulle gå til 
Fatah, som jo hadde tapt valget. Da må man 
også forstå at vestlige makter som snakker 
om demokrati, ikke blir trodd. For er det 

SkOLeutVekSLINGeN 
JeSSHeIM–LIBANON

• I mars reiser rundt 30 elever og   
 lærere fra Jessheim videregående   
 skole til Libanon. Der skal de besøke  
 vennskapsskoler i småbyen Shohour  
 og i den palestinske flyktningleiren   
 Rashidieh.

• I fjor vår var en gruppe libanesiske   
 lærere og elever – sammen med   
 palestinske lærere – på besøk i   
 Jessheim.

• Forrige gang elever fra Jessheim   
 besøkte vennskapsskolene, var i   
 2010. Da reiste skolens Operasjon   
 Dagsverk-komité og en musikklasse,  
 som holdt workshoper og konserter   
 for palestinske og libanesiske elever.

• Samarbeidet med skolene i Libanon  
 har pågått siden 2002.  

Lars Henrik Rytter Øberg var én av mange elever som kastet seg inn i 
diskusjonen da Kåre Willoch gjestet Jessheim videregående skole 
11. januar. (Foto: Haakon Flemmen)

demokrati at den som taper et valg skal ha 
makten? spurte Willoch Jessheim-elevene 
retorisk. 

Hvem er terroristene?
Etter valget i 2006 nektet flere land å ha kon-
takt med politikerne i Hamas, som av enkelte 
anklages for å være terrorister. 
  – Men hvis man skulle la være å snakke 
med terrorister, da måtte jo amerikanske og 
israelske politikere holde opp å snakke med 
seg selv. De har jo alle en terroristisk bak-
grunn, tordnet Willoch med henvisning til de 
militære angrepene mot palestinske nabolag 
oppigjennom årene. 
 Høyre-mannen tror behandlingen av pales-
tinerne er en viktig grunn til de sterke spen-
ningene mellom enkelte vestlige og arabiske 
land. 
– Her sørger vestlige «humanister», «demo-
krater» og «menneskevenner» for å stanse til-
førselen av nødvendighetsartikler til de som bor 
i Gaza. Og dét for at befolkningen skal bli mis-
fornøyd med makthaverne i Hamas. Det er dypt 
umoralsk. Likevel er dette offisiell politikk for to 
ledende vestlige demokratiske makter. Man må 
da begripe at denne politikken skaper et mot-
setningsforhold mellom Vesten på den ene si-
den og muslimer og arabere på den andre. 
Dette er en av de mest grunnleggende årsa-
kene til den muslimske verdens forargelse 
overfor Vesten.
 Selv om Willoch tegnet et dystert bilde av 
situasjonen, lot han seg inspirere av entusias-
tiske kommentarer og spørsmål fra elevene på 
Jessheim. 
 – Jeg synes at dette møtet med elevene 
var oppløftende. Det virket som mange var 
enige i det jeg sa, og det er hyggelig. Denne 
saken engasjerer.  

fakta:

Tidligere statsminister Kåre Willoch er inspirert av elevene ved Jessheim videregående skole, som har knyttet kontakt med en libanesisk og en palestinsk skole. På bildet diskuterer 
Martin Sander (til venstre), Kåre Willoch, Anine Wiesner Barg, Einar Kjellback og Inger Helene Blegeberg. (Foto: Haakon Flemmen)

«Det er et 
problem at 
mange i 
Vesten ikke 
er interes-
serte i hvor-
dan verden 
ser ut fra 
den andre 
siden.»
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Utveksling mellom Sør og Nord handler om mye mer enn å plassere en haug 
med folk sammen på samme sted og håpe på det beste. Utveksling kan bidra 
til holdningsendring, men dette skjer ikke av seg selv. Viktigst av alt er de 
lokale ildsjelene.

også en dårlig ting. Grunnen til at vi lagde koke-
boken sammen med Sør-deltakere, var at vi 
så hvor stolte folk fra Guatemala var over sine 
mattradisjoner. Jeg så at dette var et felt hvor 
de kunne bidra med sin kunnskap og sine 
ferdigheter. Vi lagde boka sammen. Vi var like-
verdige, og det er viktig for meg. 

Langtidsperspektiv
Videre er varighet og gjentakelse av utvekslingen 
viktig for å gjøre lokalsamfunnet vant med per-
soner fra andre kulturer. Der hvor det er gjen-
nomført utvekslinger i flere år ser man en større 
grad av holdningsendring og likeverd enn der 
hvor utvekslingen er nyoppstartet. Elisabeth 
understreker at dette i bunn og grunn handler 
om en kulturforståelsesprosess, og at det der-
for ikke er rart at de som har holdt på lengst 
har kommet lenger enn de andre. Fra Kauto-
keino oppsummeres det: 
 – Jeg tror at jo flere av oss som har gode 
opplevelser med Sør-deltakerne, jo bedre vil 
utbyttet bli for hele lokalsamfunnet. Neste år 
kommer det kanskje nye deltakere, og vi vil få 
flere gode opplevelser. Etter hvert vil lokalsam-
funnet ha større aksept for folk fra andre kulturer.

Holdningsendring på tre nivåer
Elisabeth deler den holdningsendringen som 
skjer i utvekslingene inn i tre nivåer. Den enkleste 
holdningsendringen innebærer at man åpner 
opp for annerledeshet; det som før var skum-
melt blir nå spennende. Man konfronteres med 
sine egne fordommer. 
 – Vi er kanskje ikke så tolerante som vi 
ønsker å tro. Jeg tror vi kan lære mye om tole-
ranse ved å lytte til og prøve å forstå Sør-
deltakerne, sa en av de involverte i Kautokeino 
til Elisabeth. 
 – Da vi var unge lærte vi om andre land 
bak skolepulten. Noe skjer når de kommer hit 
og kan fortelle historiene sine selv, sier en annen.
 Neste nivå er at man går inn i en selvref-
leksjonsfase, hvor man ser seg selv og sitt 
eget samfunn i nytt lys. Man ser hvor frustrerte 
Sør-deltakerne blir over en del ting her i Norge, 
men også hva de setter prise på, og man starter 
å stille seg selv noen spørsmål. 
 – Etter å ha møtt Sør-deltakerne har jeg 
bestemt meg for aldri mer å klage, sier en 
vertsfamilie i Tinn i Elisabeths rapport.
 Det tredje nivået er at man motiveres til å 
lære noe nytt gjennom møte med Sør-deltakerne. 

– Dette så vi med for eksempel kokeboken 
som ble laget i Tinn og trommekurset i Kauto-
keino, hvor folk kom, ikke bare for å lære trom-
mer, men også for å lære om Guatemala, sier 
Elisabeth. Hun trekker fram at utvekslinger kan 
være inngangsport til andre typer solidaritets-
arbeid, som i Tinn, hvor det er mange typer 
prosjekter som er startet i tillegg til utveksling 
og vennskapssamarbeid. Et annet viktig funn 
er at disse utvekslingene bidrar til holdnings-
endring når det gjelder asylsøkere i lokalsam-
funnet og innvandrere på arbeidsmarkedet. 

Utfordringer
Selv om konklusjonen i Elisabeths rapport er 
positiv, så er det klart at det også finnes utfor-
dringer. Hun trekker fram det at ildsjelene ofte 
sliter seg helt ut og at de kan føle seg utnyttet, 
og hun mener at det er svært viktig at disse 
menneskene følges godt opp.

I tillegg er det klart at vellykkede utvekslinger 
krever mye og godt forarbeid. Det er mange 
eksempler på at de lokale gruppene ikke vet 
nok om dem som kommer til å kunne legge til 
rette på en god måte. Et eksempel på dette er 

De viktige ildsjelene

Holdningsendring er det viktigste målet både 
for Vennskap Nord/Sør og for Fredskorpset sine 
utvekslinger. En vellykket utveksling er altså en 
utveksling som bidrar til endring i holdninger 
både for deltakere, andre involverte og for 
nærmiljøet generelt. Dette skjer imidlertid ikke 
av seg selv. Sosialantropologen Elisabeth 
Fosseli Olsen har nylig kartlagt suksesskrite-
rier for utvekslinger finansiert av Fredskorpset, 
herunder Spor-utvekslingen til Vennskap Nord/
Sør hvor ungdom fra Guatemala og Tanzania 
har bodd og arbeidet i Kautokeino og Tinn i 
fem måneder. 

Elisabeth forteller at i de lokalsamfunnene hvor 
utvekslingen går bra, er lokale ildsjeler den vik-
tigste suksessfaktoren. Ildsjelene er ofte initia-
tivtakere til utvekslingen, har gjerne ballast fra 
solidaritetsarbeid, og de har et verdenssyn 
drevet av ideen om likeverd og gjensidighet 
mellom folk fra Nord og Sør. Ildsjelene er kom-
petente, engasjerte og tålmodige, og er svært 
sentrale, ikke bare ved oppstart men også som 
pådrivere og nøkkelpersoner i gjennomføring 
av utvekslingen. Elisabeth forteller at i VNS-
sammenheng vil hun plassere alle de mennes-

kene hun møtte lokalt i Kautokeino og Tinn i 
kategorien «ildsjel». – Det har vært utrolig flott 
å møte disse menneskene! forteller Elisabeth. 
 – Og det er jo ikke rart at mennesker er 
det viktigste suksesskriteriet i denne typen ut-
vekslinger; det er jo et møte mellom kulturer - 
mellom mennesker fra ulike kulturer. Det 
essensielle med disse ildsjelene er at de ofte 
har flerkulturell kompetanse, de vet hva Sør-
personen trenger, de fungerer som tolk mel-
lom ulike kulturer, og de klarer å inkludere Sør-
personen i Norge slik at denne personen bidrar 
og blir en del av samfunnet. Da ser folk rundt 
at de bidrar; de ser at folk fra Sør er mer enn 
dansende afrikanere med trommer – de ser 
hele mennesket, og det er da vi ser at det skjer 
en holdningsendring, sier Elisabeth.
 Et godt eksempel på dette er utvekslingen 
mellom Guatemala og Kautokeino, hvor en av 
deltakerne fra Guatemala var perkusjonist og 
holdt trommekurs på Kulturskolen i Kautokeino. 
Dette ble kjempepopulært; alle kursene var 
fulle og Sør-deltakeren ble en viktig person i 
lokalsamfunnet, takket være ildsjelene som 
brukte sine nettverk og gjorde alt de kunne for 
å tilrettelegge. 

– Det handler om å finne felles rom, selv om vi 
kommer fra forskjellige steder. Vi fant det 
gjennom rytme, sier leder av Kulturskolen i 
Kautokeino om utvekslingen.

Sammenfallende verdier
Et annet viktig kriterium for vellykket utveksling 
er sammenfallende verdier mellom den lokale 
gruppa og Fredskorpset, spesielt med tanke 
på likeverd. Når de lokale gruppene har besøk 
av en person fra Guatemala eller Tanzania i 
fem måneder, er holdningsendring mye mer 
sannsynlig dersom likeverdighetsprinsippet 
står sterkt hos den lokale vennskapsgruppa. 
Elisabeth sier at utvekslingen mange steder 
fortsatt er basert på en tankegang om solida-
ritet med Sør, og man ser ikke helt hvilken effekt 
dette kan ha for gruppa her i Norge. Hun mener 
at solidaritet og likeverd ikke nødvendigvis 
ekskluderer hverandre, men at det er en viss 
forskjell der. Dette trekkes fram også av én av 
de aktive i vennskapsgruppa i Tinn, som viser 
til samarbeidet om en kokebok med norske 
og guatemalanske oppskrifter: 
 – Vi har alltid drevet med tradisjonelt bi-
standsarbeid. Dette er en god ting, men det er 

«Dersom det jobbes med utveksling 
over lang tid – med de rette menneskene, 

så vil resultatene komme.»

«Det handler om å finne felles 
rom, selv om vi kommer fra 

forskjellige steder.»

De viktige ildsjelene s

spor
Av Reidun Blehr Lånkan 
Vennskap Nord/Sør

Både Spor-deltaker Gaby Ordóñez og vertsfar Knut Aamot får rikt utbytte av utvekslingen 
i Kautokeino, og de opplever mange fellestrekk mellom samisk kultur og mayakultur.

I Tinn engasjerer mange ildsjeler seg i utvekslingen, og vennskapsgruppa har lagd 
kokebok sammen med Sør-deltakerne. Her lager Lety (til venstre), Lily og Erika fra 
Guatemala tortillaer til en samling i Tinn.

Perkusjonist Daniel Mazariegos fra Guatemala holder et av sine populære trommekurs på 
Kulturskolen i Kautokeino.

Emmanuel Ngerela fra Tanzania i samisk kofte i Kautokeino.



spor
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Av Erick Torres 
Spor-deltaker fra FUNDATED i Guatemala 
på utveksling i Mwanga, Tanzania

Jeg kom til Tanzania full av illusjoner og 
nysgjerrighet på å bli kjent med dette fremmede 
landet på det afrikanske kontinentet. Jeg visste 
lite eller ingenting om Tanzania før jeg reiste, 
kun hvor det lå på kartet og at det er langt fra 
mitt eget hjemland Guatemala. Jeg har bare ett 
ord for å beskrive hvordan det var å komme til 
Dar-es-Salaam første gang: eksotisk. Folk kledd 
i muslimske klær, reklame på kiswahili og kjøring 
på motsatt side av veien i forhold til det vi gjør 
i Guatemala. Alt var nytt for meg i dette øye-
blikket – alt. Senere har jeg innsett at det også 
finnes mange likheter mellom Tanzania og 
Guatemala og at interessen og behovet for å ta 
vare på lokalmiljøet er like stor her som hjemme. 

Hjemme i Guatemala har jeg jobbet med Re-
sirkunst gjennom FUNDATED, og det er ak-
kurat det samme jeg gjør her i Mwanga (nord-
østlige Tanzania). Resirkunst er et utdannings-
prosjekt for bedre å ta vare på lokalmiljøet ved 
gjenbruk av uorganisk avfall som plast, alumi-
nium og papir. I tillegg gir Resirkunst barn og 
unge mulighet til å uttrykke følelser og ideer 
kreativt, noe jeg tror er essensielt for utviklingen 
hos alle mennesker. Ifølge lærerne på barne-
skolen her i Mwanga er det ikke noe fag hvor 
barna kan uttrykke seg gjennom maling, teg-
ning eller andre arbeidsmåter som stimulerer 
kreativiteten hos den enkelte elev. 

Både elever og lærere var svært interesserte i 
prosjektet allerede fra dag én. Vi satte i gang 
med å lage papir til bruk på skolen og med 
gjenbruk av plastflasker forvandlet til fargerike 
koster. Alle barn i Mwanga må ha med kost på 
skolen hver dag for å hjelpe til med feiing av 
gulvet i klasserommet, så dette er et nyttig 
produkt. Vi har også hatt malerverksted og 
lagd papirmasker. I løpet av de fire månedene 
jeg har vært her så langt, har Resirkunst også 
nådd andre barneskoler samt ledere fra ut-
danningssektoren i Tanzania, collegeprofessorer 
og representanter fra Malihaj Club, som driver 
med miljøarbeid rettet mot skoler og universi-
teter over hele landet. De har lyst til å imple-
mentere lignende prosjekter i flere skoler da det 
både bidrar til gjenbruk og resirkulering av 
uorganisk avfall, skaper kreative rom og i til-
legg gir skolene mulighet til å kutte utgiftene til 
papir ved å bli mer selvforsynte. 

Det har vært veldig motiverende med enga-
sjerte barn som kommer til workshopene ut-
styrt med en haug med plastflasker og papir 
som de har funnet på gaten eller hjemme hos 
seg selv. Det første barn fra andre skoler sier 
til meg når de ser meg på gaten er «Ninataka 
kutengeneza Fagio Plastiki» (jeg vil lage kost 
av plast!), og landsbyens voksne er også svært 
engasjerte i Resirkunst. Jeg tror at det er viktig 
å involvere hele lokalsamfunnet i denne type 
prosjekter. Dette er viktig både for folk i lokal-
samfunnet og for verden generelt. Det er mulig 
det høres voldsomt ut, men jeg er overbevist 
om at dersom vi alle bidrar med denne typen 
arbeid, så kan vi se fram mot en litt bedre 
framtid. Jeg tror det kan bidra til bedre helse 
for mange mennesker, til mindre press på na-
turressursene og ikke minst til en grønnere 
planet som det er bedre å leve på. 

Les mer om Resirkunst i Tanzania på:
www.erickdanguate.blogspot.com

Resirkunst i tanzania
Resirkunst er blitt populært i Mwanga. Det første 
barn roper til Erick når de ser ham på gaten, er 
«jeg vil også lage kost av plast!».

fra Kautokeino, hvor en deltaker som kom 
sammen med den tidligere nevnte perku-
sjonisten fra Guatemala viste seg å være 
svært dyktig på gitar, men dette fant man 
ut så sent i utvekslingen at det var vanskelig 
å få brukt denne kunnskapen på en god 
måte. Elisabeth mener at ideelt sett burde 
de lokale gruppene få tilsendt en full CV 
om Sør-deltakeren hvor også personlige 
egenskaper er inkludert. For at de som 
kommer skal kunne bidra med enda mer 
av sin kunnskap, noe som er et ønske 
både fra Sør-deltakere selv og fra lokale 
grupper, mener Elisabeth at det kan være 
en idé å ha krav i forkant om informasjons-
arbeid om eget land, slik at dette ikke blir 
overlatt til tilfeldighetene.
 En annen utfordring for de lokale grup-
pene er når det kommer deltakere som er 
innadvendte eller som lengter veldig hjem, 
og masse tid og krefter går med på å passe 
på at denne deltakeren har det bra.   
 – Ildsjelene gjør dét også! Og det går 
stort sett bra, men det er klart det er kre-
vende. Igjen, dette viser hvor viktig det er 
å ta vare på disse ildsjelene, understreker 
Elisabeth. 

Det nytter å være ildsjel! 
Hovedkonklusjonen i Elisabeths rapport er 
klinkende klar: Dersom det jobbes med ut-
veksling over lang tid – med de rette 
menneskene, så vil resultatene komme! 
Elisabeth vil gjerne bruke rapporten til å 
applaudere ildsjelene. 
 – Det nytter altså å være ildsjel, og 
også ved å være ildsjel i sitt eget lokalsam-
funn er man med på å forandre verden. 
Mange tenker at man må reise til Guate-
mala for å forandre verden, men kanskje er 
det like viktig å være et godt menneske i 
sitt lokalsamfunn, og stå for gode valg og 
verdier der, avslutter Elisabeth.  

«Også ved å være 
ildsjel i sitt eget 
lokalsamfunn er 
man med på å 
forandre verden.»

De viktige ildsjelenes

Resirkunst er populært 
hos barn i Mwanga. 
Prosjektet kombinerer 
miljøbevissthet med 
produksjon av 
nyttegjenstander som 
papir og koster på 
lokale barneskoler. 
(Foto: Erick Torres)

«Alle barn i Mwanga 
må ha med kost på 
skolen hver dag for 
å hjelpe til med 
feiing av gulvet i 
klasserommet, så 
dette er et nyttig 
produkt.»
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Å vera fysst
Gunnar M. Roalkvam

Det e ingen vits å ble fysst,
å komma fram
aleina.

Det blir ikkje kjekt
før me andre komme,
alligavel.

ta det roligt,
hold meg i håndå,
så tar me skritt for skritt.

ein gong blir du fystemann,
ein aen gong e det andremann
som tenke lengst.

Og før me vett ordet av det, 
har sistemann fått rett.

Det går an å gå foran, 
uden å ble fysst,

aleina.


