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Den grønne fremtiden
Vår tids største utfordring kan sies å være klimakrisen. Global oppvarming vil 
kunne skape konflikter i fremtiden. Mangel på ressurser og ubeboelige områder 
vil føre til en økende grad av klimaflyktninger. Disse utfordringene er noe vi vil 
føle på i fremtiden, hvis vi ikke iverksetter tiltak for å stoppe klimaendringene i 
dag. Hvem skal ta ansvaret for å løse klimakrisen? Dette er et spørsmål det er 
stor uenighet om i den politiske litteraturen.

Mange tenker at hva man spiser eller 
kjøper ikke har noe å si. For hvilken 
betydning har vel virkelig lille meg i den 
store sammenhengen? Det har vel lite å si 
om jeg sykler eller går, istedenfor å sitte 
i en komfortabel bil til jobb? Realiteten 
er en annen. Klimaforandringene løses 
ikke bare på et nivå, men på mange nivå-
er. Det er på tide at vi anerkjenner at våre 
handlinger i hverdagen har en betydning 
for klimaet vårt, og da mener jeg ikke bare 
for oss som mennesker, men for alle arter 
på jorden. Du kan lese mer om  mitt syn på 
hva som bør gjøres for å løse klimakrisen 
på side 20 av denne utgaven. 2015 var året 
for positivisme i miljøpolitikken, da Paris-
avtalen ble dratt i land. 2017 og årene som 
kommer kan vise seg å være negative ny-
heter for klimaet; med Trump som 
nyansatt president i USA kan nemlig mye 
endre seg.

I denne utgaven av Utlendighet kan du lese 
Charlott Sandor Johansens perspektiv på 
det grønne skiftet og investerings-
potensialet til nye multilaterale utviklings-
banker. Disse kan ha en enorm innvirkning 
på forsyningen av fornybar energi. Kjerstin 
Nergaard belyser hvordan Jordan, et land 
som strever med å bli mer miljøvennlig 

har fått en partner med superkrefter, 
overraskende nok moskeene i landet. 
Deretter gir ANSA Samfunns egne skribent, 
Maria Fagerheim Nilssen oss et innblikk i 
hvordan noens søppel kan være potensiell 
mat for andre. I Kirgisistan blir søppelet ut-
nyttet av de vanskeligstilte. Artikkelen får oss 
til å reflektere over vårt eget avfall, og på-
virket i hvert fall meg til å utnytte matrestene 
mine bedre, og kaste mindre søppel.

Hvordan skaper vi global rettferdighet? 
Marthe Kvernvik argumenterer at det er vi 
som skaper det. Artikkelen gir et dyptgående 
innblikk i de negative påvirkningene kapital 
kan ha på både miljøet og global rettferdighet 
i verden. Hva skal redde oss fra klimakrisen -
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er det grønnere teknologier eller våre 
individuelle handlinger til sammen? Det 
kan du finne ut ved å lese min artikkel om 
grønne valg. De fleste av oss har hatt en 
drøm om å dra utenlands eller reise til et 
fremmed land, Charlott var modig nok til å 
ta en master i Global Development Policy i 
USA. Les om hennes erfaringer på side 24. 
Få vet at eksportkredittbyråer har så stor 
makt som de har i dag og at de gjennom 
kullfinansiering har svertet arbeidet for å 
løse klimakrisen. Du kan lese denne inn-
siktsfulle teksten av ANSA Samfunns øko-
nomiansvarlig, Johan A. Liseth Hansen.

Denne uken skal jeg jobbe med bachelor-
oppgaven min i nettopp klima- og miljø-
politikk, og jeg vet at det temaet jeg skriver 
om har betydning for fremtiden vår. For-
håpentligvis blir du like inspirert som meg 
til å gjøre en positiv endring med hensyn til 
klimaet vårt og fremtiden ved å lese denne 
utgaven av Utlendighet. Fremtiden er 
forhåpentligvis grønn(ere)! Jeg ønsker dere 
alle en flott uke!

Emilie H. Braathen, 
Redaktør ANSA Samfunn
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Styret 
i ANSA Samfunn 2016/17

François-Xavier Lefébure, Leder

Jeg studerer politikk og internasjonale relasjoner ved University 
College Dublin og er på sisteåret av bachelorgraden. Geo-
politiske studier, internasjonal økonomi og diplomati interesserer 
meg meget. Jeg liker å reise, og håper at jeg en dag får muligheten 
til å reise i forbindelse med jobb. En av grunnene til at jeg ville 
studere politikk og internasjonale relasjoner var at jeg har reist 
mye. Via reising merker man forskjeller mellom personer og stater. 
Hvordan stater samarbeider for å løse de største utfordringene i 
vår tid er en vanskelig prosess, men det er viktig å lære seg i vårt 
22. århundre. Ikke nøl med å ta kontakt med oss i ANSA Samfunn 
på Facebook-siden vår eller på samfunn@ansa.no

Johan A. Liseth  Hansen, Økonomi- og informasjonsansvarlig

Jeg heter Johan og er økonomiansvarlig i ANSA Samfunn. Til daglig 
studerer jeg en master i samfunnsøkonomi ved Universitet i 
Stockholm, og har tidligere studert både samfunnsøkonomi og
internasjonale relasjoner i Melbourne og Amsterdam. Jeg er veldig 
interessert i bindeleddet mellom politikk og økonomi, noe som gjør at 
studier innen både samfunnsøkonomi og internasjonale relasjoner er 
midt i blinken. Som utenlandsstudent gjennom hele studiene har jeg 
også vært tett involvert i ANSA, og håper at du som samfunnsfag-
student i utlandet vil nyte godt av ANSA Samfunns medlemsblad, 
Utlendighet. 

Emilie H. Braathen, Redaktør

Jeg studerer bachelor i Politics with International Relations ved 
University of York og er nå på sisteåret av bachelorgraden. Mitt 
akademiske fokus omhandler miljøpolitikk og tilpasningsløsninger 
forbi togradersmålet. Jeg har spesialisert meg innenfor internasjonal 
poltikk, europeiske studier og økonomisk filosofi. I tillegg til å være 
redaktør i Utlendighet er jeg lokallagsleder for ANSA York. Ved siden 
av dette er jeg lidenskapelig opptatt av matlaging, baking, litteratur og 
løping. Tidligere har jeg hatt frivillig verv som kulturanmelder og har 
hatt egen matblogg. Hverdagen min er hektisk, men også utrolig 
morsom. ANSA er som en familie for meg, her har jeg funnet venner og 
et nettverk som er utrolig viktig når man skal inn i jobb senere. Bli aktiv 
i ANSA du også! 
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Multilaterale utviklingsbanker 
og den grønne fremtiden

Skrevet av 

Charlott Sandor 
Johansen

ANSA Alumni

Skiftet mot en grønnere og mer bærekraftig utvikling er nødvendig, men kan være 
en finansiell byrde for lavinntektsland som ønsker rask tilgang til elektrisitet og 
økonomisk vekst. Prisen for fornybar energiteknologi har falt drastisk de siste 
årene, men er fortsatt dyr og krever en særegen kompetanseforståelse. Etablerte 
og nye multilaterale utviklingsbanker har stor investeringspotensiale og kan lede 
investeringstrenden i fornybar energikilder. 

2015 vil stå som året verden tok et kollektivt globalt standpunkt for miljø, 
bærekraftig utvikling og verdens fremtid. Paris-avtalen ble signert 12. desember og 
FN lanserte oppfølgeren til tusenårsmålene, de 17 bærekraftsmålene, i september. 
Verdens land og ledere ble enige om å stå sammen, og investere i tiltak, innføre 
miljøansvarlig politikk, og ta vanskelige, men rette valg for å sikre vår felles fremtid. 
Mens individuelle land jobber med å innføre deres tiltak, noen raskere enn andre, 
har internasjonale samarbeidsetater, som multilaterale utviklingsbanker, tatt raske 
og omfattende steg for å støtte langsiktig bærekraftig utvikling og verdens fremtid.

Foto: AdobeStock/nikilitov
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Energitilgang= utvikling

Hovedfokuset til verdens land varierer 
betydelig. Mens vestlige etablere land 
konverterer fra fossilt til fornybar energi, er 
etablering av pålitelig energiinfrastruktur 
hovedmålet for mange utviklingsland. Det 
internasjonale energibyrået estimerte i 2014 
at verdens energietterspørsel vil øke med 37 
prosent innen 2040 for å kunne møte behovet 
til en raskt voksende verdensbefolkning . 
Tilgang til energi og elektrisitet er et 
avgjørende element for både økonomisk og 
sosial utvikling. Siden mesteparten av 
verdens energiressurser kommer fra 
begrensede ikke-fornybare energikilder, er 
en omlegging til mer fornybare energikilder 
avgjørende. 

Fornybare energikilder er ikke avhengig 
av strategisk plasserte naturressurser, og 
gir muligheter for energiutvikling i land 
som ikke har hatt tilgang på tradisjonelle 
energikilder som kull og petroleum 
nasjonalt. Elektrisitet fra fornybar 
energikilder, som baseres på tilgang til 
sol-, vind- og vannkraft, kan produseres og 
tilføres direkte til det lokale energi-
nettet. Befolkningen i lavt-utviklende land 
og områder, uten tilgang på lokale kull- og 
oljekilder, kan nå få tilgang til elektrisitet 
og muligheten for økonomisk og sosial 
utvikling. 

Investeringer er vesentlig i finansieringen 
av fornybare energisystemer i utviklings-
land, og det er her multilaterale utviklings-
banker har trådt fram og tatt en ledende 
rolle. I følge det internasjonale 
energibyrået vil det være behov for 48 

 Foto: Adobe Stock/Ezume Images

trillioner dollar i 2035 for å kunne dekke 
verdens fremtidige energibehov. Siden 
det globale perspektivet har skiftet mot 
mer bærekraftig og miljøvennlig metoder 
for kraftproduksjon, gir disse bankene en 
mulighet for å tette det økonomiske gapet 
i utviklingsland og investeringer i fornybar 
energi. 

Multilaterale utviklingsbanker 

Men hva er multilaterale utviklingsbanker, 
og hvordan har de tatt en så framragende 
rolle i grønne investeringer? Multilaterale 
utviklingsbanker er overnasjonale 
institusjoner som er eid og finansiert av 
to eller flere suverene land, hvor bankens 
mandat reflekterer bistand- og 
samarbeidsreglene etablert av disse 
statene. Låntakerne er primært utviklings-
land, og lånenes oppgave er å fremme 
økonomisk og sosial utvikling ved 
finansiering av infrastrukturprosjekter, 
støtte investeringer og generere kapital . 
Verdensbanken, Den asiatiske utviklings-
banken (ADB), Den interamerikanske
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utviklingsbanken (IDB) og Den afrikanske 
utviklingsbanken (AfDB) er noen av de mest 
kjente globale og regionale 
utviklingsbankene, og har i flere tiår investert 
i infrastrukturprosjekter verden over. 

Bankenes mandat er å investere i prosjekter 
som øker utviklingsmulighetene til regioner 
og land, og dette er synlig i ulike prosjekter 
på de fleste kontinenter. Alt fra store infra-
strukturprosjekter som Ouarzazate

solkraftverk i Marokko og Coca Codo 
Sinclair vannkraftverk i Ecuador til små 
prosjekter som Dagachhu vannkraftverk i 
Bhutan og Adama II vindmølleparken i Eti-
opia har blitt finansiert av ulike multilaterale 
utviklingsbanker, og har tatt i bruk regionens 
naturlige egenskaper for å skape energikilder. 
De finansielle investeringene fra bankene gir 
land muligheten til å få bedre tilgang på ener-
gi og elektrisitet til en lavere kostnad enn ved 
importering.

Grønnere, strengere investeringer

Med det globale skiftet rettet mot bærekraftig 
utvikling, regulering og miljøvern, har flere 

banker satt strengere krav og sikringstiltak 
for deres investeringsportefølje. Flere av 
bankene regulere investeringene deres ved å 
kun investere i fornybar energi. I 2013 valgte 
Verdensbanken å stoppe finansieringen av 
kullkraftverk, bortsett fra i tilfeller hvor andre 
energialternativer ikke er gjennomførbare på 
grunn av tilgjengelighet, politisk situasjon 
eller av andre grunner. Flere banker har fulgt 
deres eksempel, og forpliktet seg til å stram-
me inn investeringer i slike kraftverk. Dette 

har styrket bankenes globale satsing på 
grønn og fornybar energi, og satt strengere 
krav til låntakerne.  

"Kina stiger nå raskt fram som en frontfigur for for-
nybar energi og miljøtiltak, og dette setter press på 
andre multilaterale utviklingsbanker og låntakerne."

I 2015, året hvor verden samlet seg i håp 
om en grønnere fremtid, trådde to multila-
terale utviklingsbanker i kraft. Den 
asiatiske infrastruktur- og investerings-
banken (AIIB) og The New Development 
Bank, tidligere kjent som BRIKS banken, 
etablerte seg som to investeringsbanker 
med stort investeringspotensial i 

Foto: Creative Commons/Pixaby
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utviklingsland. Begge bankene har Kina 
som en av de viktigste finansielle- og 
strukturelle bidragsyterne.

Med Kinas styrket forpliktelse til grønn og 
bærekraftig utvikling, kan disse 
finansieringsinstitusjonene ta en mer om-
fattende og ledende rolle i ansvarlig grønn 
finansiering. Tidligere i år bekreftet AIIB 
at de ønsker å støtte og akselerere over-
gangen til et lavkarbon samfunn ved å 
vektlegge fornybar energi og energi-
effektivisering . Med en betydelig i
nvesteringsportefølje og en stor og 
variert gruppe av investorer kan AIIB og 
The New Development Bank stille 
strengere sikringstiltak til land og 
selskaper. Kina stiger nå raskt fram som en 
frontfigur for fornybar energi og miljø-
tiltak, og dette setter press på andre multi-
laterale utviklingsbanker og låntakerne.

For å opprettholde betingelsene og 
kravene stilt i Paris-avtalen og i de nye 
bærekraftsmålene, må det gjennomføres 
en helomvending og forsterket forpliktelse 
til grønne tiltak. Multilaterale utviklings-
banker har skjerpet sine krav til infra-
strukturinvesteringer, samt forpliktet seg 
til ’renere’ energikilder, som vind, sol og 
vann. Ettersom multilaterale utviklings-
banker er store investorer i utviklingsland 
og kan forme deres nasjonale og regionale 
energikilder, har de potensiell enorm inn-
flytelse til å øke den globale forsyningen 
av fornybar energi. Og siden behovet for 
energi og elektrisitet vil kun øke i tiårene 
som kommer, vil strengere investerings-
krav etablert av multilaterale utviklings-
banker sette en gyllen standard for resten 
av verden.

Referanser:

International Energy Agency (IEA). 
(2014). World Energy Outlook 2014.

European Investment Bank. ”Multilateral 
Development Banks”. www.eib.org/about/
partners/development_banks/ og Over-
seas Development Institute. ”Multilateral 
Development Banks- A Short Guide”. De-
cember 2015.

Suokas, Janne. “China-led AIIB plans to 
limit investment in coal power.” GBtimes. 
January 26, 2017. gbtimes.com/business/
china-led-aiib-plans-limit-investment-co-
al-power

Foto: AdobeStock/penigina
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Jordan vet hvordan – 
Fra grønn teknologi
 til grønn teologi

Skrevet av 

Kjerstin Nergaard

Tar en mastergrad på 
UiO

Hva har Jordan, et land bestående av  ørken, høy 
forurensing og hvor  sommeren kan bli så varm som over 
40 grader, til felles med Norge? Jo, de strever med det 
grønne skiftet, men Jordan har noe som Norge ikke har: 
en samarbeidspartner med superkrefter.

Flere land i verden forsøker å finne 
løsninger på hvordan klimaforandringene 
kan bremses eller unngås i fremtiden. Med 
Paris-avtalen ble flere av verdens nasjoner 
enige om å gjøre det de kan for å hindre at 
den globale gjennomsnittstemperaturen 
ikke overstiger 2 grader celsius. Jordan er 
et av disse.

Landet er et av de tørreste og varmeste i 
verden, og i motsetning til Norge har de 
nesten ingen tilgang på naturressurser. 
De er totalt avhengige av å importere olje 
og gass fra nabolandene. Jordan har gjort 
en rekke tiltak for å bli mer selvforsynt og 
finne alternativer til fossilt brensel. Solcel-
lepanel har blitt den nye oljen, og Jordan 
har bygget et av verdens mest avanserte 
parker, «the Shams Ma’an Project», som i 
dag utgjør én prosent av den totale energi-
kapasiteten i landet. Jordan har ikke bare 
ønsket teknologi og investorer velkommen
inn i varmen, myndighetene har sett på

andre muligheter for å spre kunnskap om 
klimaendringer og fornybar energi.

Den islamske modellen

Enkelte aktører kan nå et publikum som 
kanskje politikere og forskere ikke kan. I 
2013 deltok den norske kirke i klimavalget 
for å utforme en kampanje for å sette miljø 
og klima på dagsordenen til politikerne. På 
den norske kirkes hjemmesider står det 
at «å verne sin neste og skaperverket er 
grunnleggende for kristen tro». Dette er 
også synet innen Islam. Imamer i Jordan 
sier at det å gå mot en grønnere hverdag 
for å ta vare på jorden som gud har gitt 
menneskeheten, er «den islamske model-
len». Det har jordanske myndigheter ut-
nyttet. Jordan har over 6300 moskeer, og i 
motsetning til myndighetene her hjemme, 
har myndighetene i Jordan alliert seg med 
de mektige moskeene.
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”I dag er rundt 268 moskeer i Jordan 
fullstendig selvforsynt gjennom fornybar 
energi.”

Moské-initiativet

Det såkalte «moské-initiativet» kom fra 
regjeringens hold, og tok sikte på å gjøre 
2000 moskeer totalt uavhengig av ek-
sterne energikilder, gjennom å installere 
solcellepanel. Dette skulle da dekke varmt-
vann og elektrisitet i moskeene. Prosjektet 
ble raskt en hit. Moskeene så raskt en 
redusering i strømregningene, som gjør at 
de kan bruke pengene annerledes frem-
over. En vanlig moské i Jordan kunne ha 
en regning på rundt 1500 euro i måneden, 
men etter installeringen av solcelle- 
panel kunne regningene falle helt ned til 3 
euro. I dag er rundt 268 moskeer i Jordan 
fullstendig selvforsynt gjennom fornybar 
energi. 

Dette er et viktig prosjekt, ikke bare fordi 
det letter på økonomien til moskeene og 
staten eller fordi det er et enormt 
miljøtiltak, men fordi det er med på å spre 
kunnskap om fornybar energi. Dersom en 
moské ønsker å installere solcellepanel, 
blir 20 prosent dekket av staten og de 
resterende 80 prosent må de finansiere 
selv. Det gjør de gjennom donasjoner fra 
menigheten. På fredagsbønner snakker 
imamer ofte om viktigheten av 
konservering og ikke la ressurser gå til 
spille. De formidler ikke bare viktigheten 
ved at deres moské går over til å bruke 
solcellepanel, men også viktigheten ved at 
vi alle har et ansvar for å ta vare på miljø-
et.

Midtøstens nye varemerke? 

Trenden med at religiøse ledere engasjerer 
seg i klimasaken er et internasjonalt feno-
men. Parlamentet for verdensreligioner 
har siden 1993 møttes for å finne et felles 
samarbeid til hvordan de kan være med å 
bekjempe klimakrisen. 
Moské-initiativet har blitt et populært 
fenomen i regionen. Nå er det nabo-
landene som ser til Jordan. Marokko, som 
også er langt fremme på solenergi, følger 
Jordans eksempel og gir sine moskeer 
en grønn makeover. Innen 2019 skal 600 
moskeer drives utelukkende på fornybar 
energi. Jordan har fortsatt en lang vei å gå 
for å bli uavhengig av fossilt brensel. Så da 
gjenstår det bare å se når Nidarosdomen 
får solcellepanel på sine tak.                
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Skrevet av 

Maria Fagerheim 
Nilssen

Skribent ANSA 
Samfunn 

Master i sosialantropologi 
ved UiT

Feltsted 2016: Bisjkek, 
Kirgisistan

                                                    Hva er søppel?
Et alternativt sorteringsperspektiv fra Kirgisistan

Hva er egentlig søppel og hva sier det om det samfunnet det kommer ifra? Hva sier avfallet og søppelet 
om deg? I Kirgisistan, og i mange andre land i verden eksisterer det ikke offisiell kildesortering, men 
likevel blir søpla brukt og utnyttet til det maksimale. 

Hvor kommer søpla fra?

Det finnes egentlig ikke søppel sier 
Thomas H. Eriksen (2011) i sin bok om 
søppel, hva menes egentlig med det? 
Søppelet har vi laget selv, det er vår skyld 
at det er der. Alt kan brukes, og det meste 
kan spises. I Islam, og dermed i Kirgisistan

er det en skam å kaste mat. Man skal være 
glad for det man har, og spise maten man 
får servert. Hvis ikke du spiser det, kan 
alltids noen andre spise det, enten dyr på 
gaten, eller den fattige naboen som sjekker 
søpla hver dag. For mange er dette den 
eneste måten å overleve på, fordi de ikke 
har muligheter eller nettverk til å
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forandre sin livssituasjon. De har ikke en 
velferdsstat som sikrer de, og gir de hjelp. 
Ditt søppel er noen andres levebrød.

 ”I Bisjkek, hovedstaden i Kirgisistan, er 
forskjellen mellom rik og fattig ganske 
tydelig. Søpla forsvinner ikke av seg selv, 
den blir brukt og utnyttet av de som har 
det vanskeligst i samfunnet.”

Foto: Adobe Stock/freshidea

Mennesket som søppel?

Utenfor leiligheten min, i en av de mange 
blokkene i tolvte mikrodistrikt i utkanten 
av Bisjkek, står det en del søppelkontai-
nere. De ble til tider fulle, men selv uten 
søppelhenting var det alltid plass til mer. 
Mye søppel forsvant på et vis.  Hvor ble 
all søpla av? Dette er et innlegg om søppel 
som en nødvendighet for overlevelse, både 
for dyr og mennesker. Mennesker kan også 
bli betraktet som søppel, som noe urent 
og en anomali. I Bisjkek, hovedstaden i 
Kirgisistan, er forskjellen mellom rik og 
fattig ganske tydelig. Søpla forsvinner ikke 
av seg selv, den blir brukt og utnyttet av de 
som har det vanskeligst i samfunnet.

De som gjenbruker

De gangene jeg hadde mat til overs, 
eller mat som jeg syntes ikke var spiselig 
lenger, hengte jeg det i en gjennomsiktig 
pose på søppelkontaineren. Dagen etterpå 
var den borte. Hvor forsvant søpla? Søpla 
ble grundig inspirert av diverse grupper i 
byen, i hovedsak av hjemløse, narkomane 
og alkoholikere, på jakt etter mat. Andre 
samlet inn plastflasker for videresalg, og 
tok ut ting som kunne brukes til å selges 
på markedet. Når alt som var spiselig for 
mennesker, og ting som kunne selges var 
sortert ut, var det dyrenes tur. Små gate-
hunder, med valper gjemt unna, gikk dag-
lig igjennom søpla på leting etter mat til 
seg og sine små. Gjerne undervektig, med 
synlig ribbein, fulle patter med melk, og en 
redsel for mennesker. Til sist, om natten, 
kom kattene luskende, søkende for et lite 
måltid. 

Gjenvinning 

Søpla blir sortert, men ikke etter den 
standarden vi har i vesten. Er det en 
dårlig eller feil måte å behandle søpla på 
i Kirgisistan? Et velfungerende samfunn 
hvor man kan ta hånd om søppel gjennom 
sortering og gjenvinning er et 
privilegium. Mange mennesker og land i 
verden har nok med å eksistere. Søppel 
er ikke en prioritet i samfunn hvor det er 
krig, uroligheter, vold i hjemmet, dårlig 
infrastruktur, høy arbeidsledighet, 
korrupsjon og dårlig økonomi. Vi er 
privilegert som kan bekymre oss over hva 
vi skal gjøre med søpla. For mange av oss 
er det ekkelt og kaos, men for mange er 
det deres levebrød. Søpla i Kirgisistan gir 
folk både mat, og en inntekt. Det er viktig å 
anerkjenne at søpla er viktig for noen, og 
hvilken betydning det har for et samfunn.
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 Hva er søppel?  Et alternativt sorteringsperspektiv fra Kirgisistan

”Å forsøple er en negativ ting, og folk 
som slenger søppel er forurensende, ikke 
bare for naturen, men også for andre 
mennesker rundt.”

Mennesker= søppel?

Søppel betyr ikke nødvendigvis alltid 
avfall som vi har laget, noen mennesker 
kan bli sett på og betraktet som søppel. 
I det russiske og det kirgisiske språket 
finnes et begrep som betegner folk fra 
landsbygda, og som er forurensende og 
mindre dannet og/eller ikke utdannet. 
Мырк kan oversettes som mye forskjellig, 
men den brukes nedsettende om folk som 
ikke oppfører seg som forventet i byen. De 
er søppel i menneskelig forstand. Det de 
andre ikke vil ha, og nederst på den sosiale 
rangstigen. Mennesker som er verdt 
mindre ifølge noen, og som for mange 
representerer det urene og det 
forurensende. Å forsøple er en negativ 
ting, og folk som slenger søppel er 
forurensende, ikke bare for naturen, men 

også for andre mennesker rundt. Dette  til 
tross for høy luftforurensing, mye 
forsøpling generelt, og lite kontroll over 
søppelhåndtering i samfunnet. Kan det i 
dette tilfellet være en forbindelse mellom 
søppel, forurensing og mennesket som 
søppel?

Forandringer begynner i det små, og man 
må se sammenhengen fra det globale til 
det lokale og mannen i gata. Å forstå 
hvorfor søpla er viktig for noen, og hva den 
kan fortelle deg om lokale forhold, er 
viktig hvis man vil hjelpe. Mennesker 
overlever alltids på et vis. 

Referanse:
Eriksen, Thomas Hylland (2011): Søppel. 
Avfall i en verden av bivirkninger. Oslo: 
Aschehoug & co.

Foto: Adbe Stock/ S_Chatcharin
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Det er vi som skaper global rettferdighet!

Det er vi som skaper
global rettferdighet!
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Global rettferdighet er noe som er vanskelig å oppnå. Noen har mer enn 
andre, og sånn kommer det alltid til å være. Global rettferdighet er noe 
som kan oppnås med å ta de riktige valgene for alle involverte parter, 
gjennom samarbeid, og enighet om de store spørsmålene. Hva som skal til 
for å skape global rettferdighet, er ikke bare en ting, men så uendelig mye.

Foto: AdobeStock/ piyaset

Vi hører om fattige barn i Afrika som 
sulter, unge mennesker i Kambodsja som 
syr dyre klær for en slunt og ingenting. I 
mens kan vi i Norge kan gå til NAV og få 
støtte til å overleve i trygge Norge. Verden 
er så urettferdig, og det er naivt å si at 
dette kan ordnes hvis mange land bare 
gjør som Norge. Vi lever i en verden med 
mange ulike kulturer, religioner og lande-
grenser som skiller oss. Terrorister
bomber byer, mektige presidenter styrer 
landet

på deres premisser, og det meste handler 
om penger. Fem av de rikeste menneskene 
i verden, har nok penger til å mette 
utallige land. Man blir født inn i en verden 
der man har uendelige muligheter til å 
skape et verdig liv for en selv. Bare man 
jobber hardt nok, kan man få til det man 
vil. Prøv å si det til en jente i Sudan som 
har blitt gravid som en konsekvens av 
voldtekt, verden er urettferdig, og det er 
ikke alltid man kan gjøre så mye med det.
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Det er vi som skaper global rettferdighet!

Sweatshops er et resultat av 
globalisering

Penger og makt er årsaken til mange av 
disse problemene. Se på Kambodsja, der 
blir det sydd klær til merkevarer som 
H&M, Tommy Hilfiger, Gap og andre 
store kleskjeder. Klærne blir til i utrygge 
og helsefarlige omgivelser, der arbeiderne 
er utsatt for risiko hver dag på jobb. De 
jobber opptil 16 timer om dagen for 
luselønn. Hvem er egentlig ansvarlig for 
deres sikkerhet og helse? Store merke-
varer betaler for å holde disse farlige 
fabrikkene gående, og ved å presse prisene 
nedover, gjør de det ikke lettere for 
eierne å holde oppe standarden. 

Sweatshop er et begrep som bli brukt for å 
forklare fabrikker som bryter to eller flere 
arbeidsrettigheter. Det er flere slike 
sweatshops i verden, og du finner mange 
av dem i Bangladesh, Kambodsja, 
Romania, Vietnam og Kina for å nevne 
noen. I dag blir mange av de store 
bedriftene flyttet til mindre og fattige land, 
fordi det er billigere å produsere der. 
Sweatshops er derfor en årsak av den 
stigende globaliseringen som har økt 
massivt de siste tiårene. Vi har nå 
muligheten til å flytte bedrifter rundt i hele 
verden, og dermed blir samarbeid skapt. 
Det at mange bedrifter og fabrikker blir 
flyttet til fattige land, der folk trenger jobb, 
burde jo egentlig være en bra ting for de 
som bor der. I virkeligheten utsettes de 
fattige arbeiderne for farlige arbeids-
vilkår, og er langt ifra miljøvennlige. Barn 
dropper ut av skolen som tolvåringer for 
å jobbe, gravide kvinner får sparken, og 
toalettpauser er for det meste forbudt på 
de verste fabrikkene.

Dessverre er det slik at H&M kan selge 
hettegensere for 25 dollar, når arbeiderne 
bare tjener ca. 50 cent i timen. Det er de 
store merkevarene og bedriftene som må 
ta ansvar for at dette skal bli bedre. Mange 
går igjennom ulike forhandlere som igjen 
megler med fabrikkene, noe som fører til 
at kleskjedene ikke har direkte kontakt 
med mange av fabrikkene. På denne må-
ten blir det enda lettere å ‘’lukke øynene’’ 
for det som egentlig foregår, nettopp fordi 
penger er det som har innflytelse. Det er 
vi som må gjøre noe med dette. Vi som 
forbrukere må sette oss inn i hvor klærne, 
sminken og maten vår egentlig kommer 
fra, og hvordan det blir produsert. Vi må 
lære oss å stille spørsmål og konfrontere 
de som har makt, for hvis vi ikke vi som 
har mulighet, penger og ytringsfrihet gjør 
det, hvem skal gjøre det da?

Foto: Creative Commons Flickr/marissaorton
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Det er vi som skaper global rettferdighet!
Horisont 2020- prosjektet som kan løse global 
rettferdighet?

I dag er det mange ulike internasjonale og 
lokale organisasjoner som jobber for 
global rettferdighet, en demokratisk 
verden og for at menneskerettighetene 
skal bli opprettholdt. Organisasjoner som 
Amnesty International, Røde Kors og 
UNICEF arbeider for nettopp dette. Det er 
også de større organisasjonene som EU, 
som har som mål å arbeide for global 
rettferdighet. Horisont 2020 er det 
største av EUs forsknings- og innovasjons-
programmer noensinne. Resultatene fra 
dette vil vise om de gjør nok, eller hva som 
virkelig må til for å få til en forskjell. I 
løpet av syv år, har de 70-80 milliarder 
euro til rådighet. Norske bedrifter og 
forskingsmiljøer deltar på lik linje med 
kollegaer og konkurrenter i andre euro-
peiske land. Hovedinnsatsen er delt inn i 
tre felter, fremragende forskning, 
konkurransedyktige næringsliv og 
forskning for å løse samfunnsutfordring-
ene som helse, matsikkerhet, klima, miljø 
etc. Dette forskningsprosjektet kan hjelpe 
å sette spissen på hva de største 
problemene er, og hva som forhåpentligvis 
må gjøres for å løse dette.

Foto: Creative Commons/Flickr by Enseignement 
supérieur et Recherche

Demokrati er løsningen vi trenger

Demokrati er et nøkkelord når det kommer 
til global rettferdighet. Uten et demokratisk 
styre, er det ofte et fåtall personer som 
styrer og har makt over land og- eller 
ressurser i et samfunn. I Norge er vi så 
heldig å ha et demokratisk styre, der vi selv 
velger lederen vår som representerer 
landet vårt. Vi stemmer på partier og 
kandidater som skal hjelpe å styre landet 
vårt, og det er uvanlig med propaganda. 
Hvis vi ser på et land som Russland og 
deres historie, der en person har mye makt 
over en stor gruppe mennesker, foregår 
det fortsatt propaganda. I desember ble 
det postet en artikkel i Aftenposten, der de 
forklarer at Putin ikke lenger har like stor 
kontroll over medievanene til innbygg-
erne. En kontroversiell artikkel ble 
publisert, men fort tatt ned. Innen den tid, 
var det for sent og artikkelen ble lest av en 
halv million mennesker hver dag. Russland 
har prøvd seg på TV-propaganda i Syria, 
Ukraina og vesten, uten hell. Dette viser 
hvor stor påvirkningskraft og innflytelse 
internett og sosiale medier har på demo-
kratisering. Meninger blir ytret fritt, i alle 
fall i de landene man ikke blir fengslet, 
drept og forfulgt for å dele meninger. Ifølge 
Reporters Without Borders og Freedom 
House, er det fortsatt mange land i verden 
dette skjer, som er langt unna vår utvikling.
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Foto: AdobeStock/vipman4

Fordeling av makt og ressurser- er det penger 
som styrer?

De store bedriftene og de mektige eier-
ne har et stort ansvar for hvordan makt 
og ressurser blir fordelt. Det er penger 
som er hovedfokus, og så lenge de tjener 
på det selv, er det ikke så mye annet som 
teller. Det er vel slik det er? Vi hører i alle 
fall om hvordan industrien blir flyttet til 
fattige land for billig arbeidskraft, for å 
så selge varene for omtrent like mye som 
om det hadde blitt produsert her til lands. 
Maktfordelingen er ulik fra land til land. I 
noen land er det demokrati som gjelder, og 
kandidater og presidenter blir folkevalgt 
og man har ytringsfrihet. I andre land er 
det en diktator som styrer, meninger blir 
undertrykt, og man blir straffet for å gå 
imot regjeringen. 

Den eneste måten å få en rettferdig 
fordeling av makt og ressurser på er om 
man endrer dette gjennom politisk og 
faglig organisering, og dette må gjøres på 
lands- og globalt nivå. Handelsavtaler må 
opprettes, og faktisk bli fulgt. Men 
hvordan skal man sørge for at dette blir 
fulgt? Det er lettere sagt enn gjort, og det 
er så uendelige mye krefter som må gå inn 
i denne prosessen. Prosessen av å lage 
avtaler, komme til enighet, sørge for at 
disse blir fulgt, og ikke minst komme frem 
til hva som skjer hvis det ikke blir fulgt, 
uten at det skaper store uenigheter.

Hva kan vi gjøre?

For å oppnå global rettferdighet, må man 
skape forhold og samarbeid på globalt 
nivå. Samarbeid som kan følges, 
samarbeid som er trofaste, sterke, 
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Det er vi som skaper global rettferdighet!
rettferdige og som gagner alle parter. 
Hvert eneste år bruker Norge ca. en 
prosent av statsbudsjettet på bistand, er 
det mer penger som er løsningen, eller 
må vi bli flinkere til å fordele dem? I dag 
så er det stor fokus på flyktningkrisen, og 
at det er så mange som flykter til tryggere 
omgivelser. Vi kritiserer og dømmer, men 
hadde det vært Norge som opplevde krig, 
hadde vi ikke gjort akkurat det samme 
selv? Disse krigene er med på å høyne 
fattigdom, skape hat og konflikter, hindre 
global rettferdighet, og hindre demokra-
ti. Vi må ikke være så redde for å hjelpe, 
redde for å engasjere oss, og redde for det 
ukjente. Vi som enkeltpersoner, må delta 
i protester, donere penger, ytre meninger 
og bidra til å hjelpe de som ikke har den 
samme friheten som oss selv. For å oppnå

global rettferdighet, er det akkurat 
denne fattigdommen og krigen som må ta 
slutt. På et globalt rettferdighets 
perspektiv, trengs det fred. Et ord som 
ofte blir brukt, men kommer vi noen gang 
til å oppnå det? Makt og ressurs-
fordelingen må bedres, sweatshops må 
undersøkes og forbedres, og de 
internasjonale selskapene må begynne 
å ta ansvar for handlingene sine. Det må 
også vi, for det er vi som støtter disse 
bedriftene. Mange tenker at det ikke er 
mye man kan gjøre med krig og store 
internasjonale konflikter. Der tar du så 
feil. Du som enkeltmenneske kan gjøre så 
uendelig mye, du må bare finne ut hvor 
du skal starte. 

Foto: AdobeStock/nikilitov
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Subsidiering av grønne valg
er løsningen vi trenger!
Hva skjer hvis vi reduserer forbruket vårt? Vil det faktisk hjelpe 
klimaet vårt, eller er det grønnere teknologi og det internasjonale 
samfunnet som skal redde oss fra klimakrisen? Denne artikkelen 
belyser denne problematikken og argumenter at selv om grønn 
miljøteknologi kan ha en positiv innvirkning i en større, global 
sammenheng så har våre individuelle handlinger mye større 
påvirkning enn det mange kanskje tror. Subsidiering av grønnere 
valg er løsningen vi trenger!

Siden den første klimakonferansen i 
verden (1979), Brundtlandrapporten 
(1987) og opprettelsen av FNs klimapanel 
(IPCC) i 1988, og  de internasjonale klima-
forhandlingene som Kyoto-protokollen 
(1997),  FNs klimakonferanse i København 
(2009) og Paris-avtalen (2015), har 
klimaendringene i stor grad vært et globalt 
problem i hendene til statsmakter og har 
blitt forhandlet gjennom internasjonalt 
samarbeid. Det er nesten full enighet om at 
klimaendringene er nå er et av de største 
problemene verden står overfor på grunn 
av menneskelig aktivitet, og representerer

en fare for mennesker og økosystemet. 
Klimaendringene skjer nå og det er en 
trussel som må tas på alvor av enkelt-
personer, myndigheter og i global 
sammenheng. Endringer i klimasystemet 
skjer over hele kloden. I følge IPCC, har det 
vært en økning i karbondioksid (CO2) på 
land og ferskvannsøkosystemer, endringer 
i kromosfæren, vannressurser og kyst-
systemer. Isbreer fortsetter å smelte og 
den arktiske havisen fortsetter å krympe 
vesentlig etc. (IPCC, Cramer et al., 2014). 
Klimaendringene forventes å ha en negativ 
innvirkning på fremtidig bærekraftig

Foto: Adobe Stock/ Romolo Tavani
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utvikling. Vi må aksjonere i dag, ikke i 
morgen, for å sikre en bedre fremtid. 
Imidlertid øker både den globale 
kapitalismen og forbruket vårt. Hva kan 
løse klimakrisen – er grønn miljøteknologi 
svaret vi alle har ventet på?

Foto: Creative Commons/Flickr ved 
USFWS Endangered Species

Hvem har ansvaret for at klimakrisen løses? 

Er det enkeltindivider, lokale- eller 
nasjonale myndigheter som er ansvarlige 
for å løse klimakrisen? Eller gjøres det best 
gjennom globale samarbeidsavtaler slik 
som Parisavtalen? Kanskje ligger svaret 
nettopp i at bedrifter må ta et større 
ansvar? Denne artikkelen skal prøve å gi 
deg et svar på dette! For å begrense den 
globale gjennomsnittstemperaturen har det 
internasjonale samfunnet satt tograders-
målet som mål, men for å oppnå dette må 
drivhusgassutslippene reduseres med halv-
parten av dagens nivå innen 2050 (IPCC, 
2014). Hvorfor er det slik at så få snakker 
om hvor lite oppnåelig dette er? Det ser ut 
til at dette er noe som verken styres-
makter eller akademia har fokus på. I 
dagens moderne samfunn i den vestlige 
delen av verden er kapital og forbruk en 
stor del av hverdagen vår. Vi kjøper nye

klær, uten å sjekke merkelappen og  
reflektere over hvor klærne faktisk er 
produsert. De færreste av oss bryr seg om 
at klærne er fremstilt av lavtlønnede 
arbeidere på den andre siden av jord-
kloden, og implikasjonene dette har for 
klimaet vårt. Mye av problemet med 
klimakrisen er at vi ikke kan se effektene 
umiddelbart. Utslippene har først etter-
virkninger mye senere. Vårt forbruk har 
følger for klimaet vårt: vintrene blir
varmere, været blir mer ustabilt, 
biologisk mangfold risikerer å gå tapt, og 
det er forventet at den menneskelige 
sikkerheten vil bli redusert i fattige land 
som ikke har mulighet til å tilpasse seg.

Hvorfor snakker ikke flere om 
tilpasningsløsninger?

Tilpasning. Dette ordet er lite brukt i 
akademisk litteratur og det er særdeles 
lite fokus på hva vi som må gjøres for å til-
passe oss til fremtidens klimaforandringer. 
Istedenfor blir utslippsreduksjoner mye 
diskutert i form av klimakvoter. Dette er 
selvfølgelig også et viktig aspekt, og uten 
å neglisjere dette problemet, så bør det 
settes fokus på tilpasningsstrategier som 
vil ha økt betydning i fremtiden. Hva bør vi 
gjøre for å redusere skadevirkningene av 
klimaforandringene for mennesker og hele 
økosystemet?

WWF publiserte nylig en rapport som 
viser at nesten en tredjedel av verdens dyr 
vil forsvinne innen 2020 (WWF, 2016). 
Dette er sjokkerende tall, og bør få oss som 
forbrukere til å tenke over de valgene vi 
tar i hverdagen. Du bør spørre deg selv: 
Skal jeg kjøpe den takeaway burgeren som 
har unødvendig emballasje og som fraktes 
til meg (ofte via en bil) eller skal jeg lage 
den med kjøtt som er kortprodusert, og 



med mat som er emballasjefri? Eller 
kanskje enda bedre – velge vegetarmat til 
middag.

Er teknologi løsningen? 

Teknologi har ofte blitt sett på en viktig 
del av løsningen på klimakrisen, men 
dette gjelder ikke nødvendigvis for vårt 
individuelle forbruk. I en innflytelsesrik 
artikkel fra 2001 diskuterer Inge Røpke 
hvordan teknologi kan ha en negativ 
innvirkning på vårt individuelle forbruk. 
Ny teknologi erstatter gamle produkter 
som får oss til å kjøpe det nyeste 
produktet, og dette fører til et overfor-
bruk. Teknologi kan være positivt i en 
større global sammenheng, men fra et 
individperspektiv er det ikke slik. 
Utviklingen av nye mobiltelefoner er et 
eksempel på dette. Produktet endres 
minimalt – til en mer spennende farge 
eller en funksjon forbedres litt. 

Subsidiering av grønne valg er løsningen vi trenger!
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Er det våre individuelle handlinger som har en 
betydning?

Vi kan velge å stemme på det mest 
miljøvennelige produktet , ved å kjøpe det

i butikken. Problemet er at det tar mye tid 
og ressurser å finne ut hvilket 
produkt det lønner seg å kjøpe for at det 
skal gagne miljøet. Derfor trengs det bedre 
opplysning og informasjon om produktet 
vi kjøper. Dette må gjøres via markeds-
føring og bedre merking av miljøvennlige 
produkter. I tillegg må undervisningen på 
skolen opplyse om miljøvennlig mat. Mye 
kan gjøres på individnivå – foreldre som 
lærer barna sine å konsumere bærekraftig 
vil mest sannsynlig påvirke barna sine til å 
bli mer miljøvennlige i fremtiden. 
Allikevel, er det ikke alle som er villige 
eller har lyst til å endre sitt forbruk. Derfor 
kan kanskje statlig subsidiering hjelpe folk 
til å ta de riktige valgene?

Foto: AdobeStock/Sergey Nivensj
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Statlig subsidiering og miljøskatter:

Kjøtterstatninger slik som bønner har vist 
seg å redusere klimagassutslipp betydelig 
og avgifter på alkohol og røyk har redusert 
forbruket av slike varer. Til tross for 
dette er ikke alltid subsidiering vellykket, 
for eksempel har det vist seg at en økning 
i pris på usunne varer har ført til et pris-
dropp, fordi matbutikkene ikke får solgt 
disse varene. Dette virker mot sin hensikt. 
Avgifter bør belastes forbrukeren isteden-
for produksjonsselskapene, i følge Edjabou 
og Smed (2013), fordi det vil føre til at flere 
nasjonale selskaper ikke flytter 
produksjonen sin utenlands. Likevel kan 
det etter min mening argumenteres at 
selskaper også bør bli belastet for avgifter 
på mindre miljøvennlig varer og på 
produksjon av varer som har en negativ 
innvirkning på klimaet, slik at disse 
bedriftene blir hva man i atferdspsykologi-
en kaller, påvirket/ ’nudget’ til å produsere 
mer miljøvennlig. Subsidiering av varer 
som er mer miljøvennlige er løsningen vi 
trenger og vil gjøre hurtigmat dyrere og 
emballasjefrie varer billigere. 

Denne artikkelen har argumentert at selv 
om grønnere teknologier kan være 
positivt i den større sammenhengen, har 
det en negativ innvirkning på den 
enkeltes atferd. Vi kan gjøre mye som 
enkeltindivider for å minske forbruket 
vårt og konsumere betydeligere miljø-
vennligere. Dilemmaet er å få alle til å 
forstå at dette er viktig, derfor er statlig 
subsidiering et viktig hjelpemiddel for å 
’nudge’ folk til å ta flere miljøvennlige valg. 
Det må bli billigere å velge miljø- 
vennlig. Selvfølgelig er det også viktig hva 
det internasjonale samfunnet gjør, men 
hvis familier begynner å konsumere det de 
trenger istedenfor å overforbruke så kan 
de utgjøre en stor forskjell.
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Studier i USA: Charlott fulgte drømmen, og dro til 
Boston for å ta en master i Global Development Policy!
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Studier i USA

Foto: Privat/Charlott Sandor Johansen

Charlott vokste opp i USA, derfor var det 
et naturlig valg for henne å studere i USA. 
Tilfeldighetene gjorde at hun endte opp 
på Boston University og tok en master i 
Global Development Policy. Da valget stod 
mellom internasjonale studier på NTNU 
og Boston, valgte hun Boston selv om 
lommeboka skrek litt. Erfaringene til 
professorene, capstone prosjektet og fag-
mulighetene gjorde valget rimelig enkelt!
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Hun tok en bachelor i International 
Relations og Economics på The University 
of British Columbia og var veldig ivrig 
på å jobbe innenfor dette brede feltet. Et 
internship i Rio de Janeiro i et oljeselskap 
og deretter et internship hos UNHCR 
i Stockholm ga henne muligheten til å 
jobbe med forskjellige retninger innenfor 
utviklingsområdet, og hjalp henne med  
finne områdene hun brant for. Natur-
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Studier i USA
ressursforvaltning, energi og verdens-
utvikling var det hun ville lære mer om, 
og da søkte hun på mastere som ville gi 
henne muligheten til å utdype seg innen-
for dette området av utviklingspolitikk.

Hvordan er mastergraden bygd opp? 

”Mastergraden Global utviklingspolitikk 
(Global Development Policy) er et tre 
semester-langt program hvor man må 
velge en fordypning (politisk økonomi 
og styring, internasjonal folkehelse, eller 
miljø og utvikling) og ta obligatoriske fag 
innenfor hvert felt som gjør at man får en 
helhetlig forståelse i alle de tre 
fordypningene. I steden for å skrive en 
tradisjonell masteroppgave, arbeider man 
på et Capstone prosjekt det siste 
semesteret. Studenter blir satt i grupper 
og må designe og gjennomføre en 
tverrfaglig politisk analyse for en 
non-profit, statlig eller en internasjonal 
organisasjonsklient.”

Gruppen til Charlott researchet i hvilken 
grad multilaterale utviklingsbanker 
finansierer ‘grønne’ elektrisitets-
prosjekter og i hvilken grad disse 
prosjektene er miljømessig og sosialt 
ivaretatt for World Resource Institute. 
Hun forteller at skoletimene på Boston 
University er veldig interaktive. Alle 
timene blir holdt som foredrag, hvor 
professorene krever at alle studentene 
forbereder seg, deltar med spørsmål og 
reflekterte kommentarer. De fleste av 
fagene har et avslutningsprosjekt, 
forteller Charlott,  hvor hun har kunnet 
researche og skrive om temaer som olje-
borring i Lofoten, fornybar energi-
utvikling i Brasil og konvertering av 
kloakk til elektrisitet i slummene i Nigera.

Foto: Privat/Charlott Sandor Johansen

”Studenter blir satt i grupper og må 
designe og gjennomføre en tverrfaglig 
politisk analyse for en non-profit, statlig 
eller en internasjonal organisasjons-
klient.”

GO PATS!

Charlott anbefaler Boston som studieby 
på det varmeste. Det er rundt 50 
forskjellige universiteter og colleges i 
byen og omtrent 250,000 studenter, så 
det er alltid liv i byen. 

”Boston er jo en kjent sportsby (GO 
PATS!) så det er alltid en kamp å se på, 
enten en av byens lag eller skolen sitt. 
Det er mye sosialt å gjøre, som å være 
med i en studentorganisasjon, dra på pub, 
være med i ANSA New England eller ta en 
’study date’ på en av byens mange kafeer 
eller biblioteker. Jeg var med i flere 
organisasjoner og bodde med studenter 
fra andre skoler, og fikk etter hvert et 
bredt nettverk der borte.”
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Hvorfor vil du anbefale andre å studere det 
samme som deg?

Om du er interessert i å forstå global 
utvikling, alt fra å utforme politikk til 
måling av resultater fra ulike tiltak og 
nye måter utvikling gjennomføres, er 
utviklingspolitikk et bra valg. Personlig 
valgte Charlott BU, fordi fagene og 
professorene virket veldig interessante, 
og muligheten til å dra på forelesninger på 
andre universiteter i byen (nemlig 
Harvard og MIT). Mens hun studerte der 
jobbet hun for to professorer og 
researchet blant annet multirale 
utviklingsbanker og nyliberalisme i Spania 
og Romania.

Foto: Privat/Charlott Sandor Johansen
”Ikke dra til USA bare for å dra til USA”, 
anbefaler Charlott.  ”Velg heller en skole 
som du kommer til å trives på, med fag og 
muligheter som frister deg!” Hun 
trivdes godt med fire forskjellige årstider 
og ha muligheten til å gå rundt i byen uten 
å måtte kjøre hele tiden, derfor var Boston 
perfekt! Hun anbefaler nye studenter å 
sjekke ut stipendordninger, ettersom 
skoler i USA er relativt dyre, handle 
brukte ting på Facebook og craigslist (alt 
fra bøker til kjøkkenting og møbler- billig 
og miljøvennlig) og gripe mulighetene som 
kommer din vei.

Foto: Privat/Charlott Sandor Johansen

Charlott vet at hun ikke er ferdig med 
utlandet enda, selv om hun har dratt hjem 
til Norge. I følge henne var det trist og 
tungt å dra hjem, men også deilig å komme 
hjem til familie, god melk og lyse 
sommernetter. Tilslutt så legger hun til: 
”Det tar litt tid å komme inn i rutinene 
igjen her i Norge og finne plassen sin, men 
det går seg til. Men jeg vet at jeg ikke er 
ferdig med utlandet, så jeg nyter tiden her 
hjemme godt. Og så er det jo bare et pluss 
å ha venner over hele verden man kan 
besøke!”

Foto: Privat/Charlott Sandor Johansen
               Vil du bli intervjuet av Utlendighet?

Har du studert et interessant studie i utlandet eller har en 
spennende jobb du gjerne vil dele med oss?  
Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en mail til redaktøren 
på ehb512@york.ac.uk
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Eksportkredittbyråers makt - 
ett dillemma få snakker om

Skrevet av 

Johan A. Liseth Hansen

Master

ANSA Samfunn

Når skal vi sette eksportkredittbyråer på dagsorden? Eksportkredittbyråer 
har en enorm makt og innflytelse i internasjonal finans, men det er få som 
vet hva de gjør. Gjennom sin kullfinansering har eksportkredittbyråer 
undergravd arbeidet verdens land har gjort for å løse klimakrisen.

Politisk interesserte vil kanskje huske at 
Stoltenberg-regjeringen med daværende 
næringsminister Trond Giske hadde en sak 
om kredittbyråene Eksportfinans og 
Eksportkreditt Norge for noen år siden , og 
at det var en politisk drakamp i den 
amerikanske Kongressen om «Im-
port-Export Bank» og dets refinansering. 
Begge disse sakene omhandler eksport-
kredittbyråer /Export Credit Agencies 
(forkortet til ECAs i terminilogien). 

Det er gjerne få som har kjennskap om
eksportfinans og det er ingen allmenn-
kunnskap å vite hva eksportkredittbyråer 
gjør. Av denne grunn er det få, om noen, 
institusjoner i verden som har så mye 
makt og så lite fokus rettet mot seg. Så hva 
gjør disse byråene? Svært kort forklart 
gir de lån, garantier, og forsikringer for å 
støtte opp om eksport. De aller fleste land, 
både blant høy-, middel-, og lavinntekst-
land har et slikt byrå. Formålet er å øke
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eksporten. Bedrifter kan foreksempel søke 
støtte til å bygge et fabrikk som 
produserer eksportvarer, de kan få 
garantier for betaling om den utenlandske 
motparten ikke betaler, eller så kan 
byråene gå direkte inn med prosjekt-
finansinerg i foreksempel et infrastruktur-
prosjekt.  Makten til disse byråene ligger 
i de finansielle musklene de råder over.  
Ifølge Berne Union, som er en paraply-
organisasjon for ECAs, forsikret de ca 10% 
av verdens investeringer i 2014.  

Prinsippet bak disse byråene er enkelt, 
men de har blitt kraftig kritisert for måten 
finansieringen er struktuert og dets 
effekter. Både i klima- og menneske-
rettighetsspørsmål har eksportkreditt-
byråene blitt krafttg kritisert. Et eksempel 
på dette er Tre Gorges-dammen i Kina, 

som er blant verdens største infrastruktur-
prosjekter.  Verdensbanken valgte å ikke 
finansiere dette prosjektet av en rekke 
hensyn, spesielt knyttet til menneske-
rettigheter (flytting av lokalbefolkningen) 
og av klimahensyn. Likevel, flere eksport-
kredittbyråer valgte å gå inn med 
finansiering.

Et annet område eksportkredittbyråer har 
utmerket seg er i finansiergen av kull-
prosjekter. Ifølge en database the Natural 
Resources Council, Oil Change 
International, og World Wide Fund har satt 
sammen , har eksportbyråer finanserert 
kullprosjekter til en verdi av 34 milliarder 
dollar 2007 og 2014. Denne finanseringen 
har altså skjedd i en tid hvor klima-
spørsmålet har blitt mer og mer 
prominent og blitt satt øverst på dags-
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orden både nasjonalt og internasjonalt, 
og kulminerte i Paris-avtalen før jul 2015. 
Eksportkredittbyråer har altså finansisert 
kullprosjekter samtidig som de respektive 
landene har sittet i klimaforhandlinger om 
en global klimaavtale. Ifølge databasen er 
det et fåtall av land som står bak 
størsteparten av finansieringen hvor Japan 
og Sør-Korea troner øverst, etterfulgt av 
Kina, Tyskland, og USA.

Et annet perspektiv som gjør dette pro-
blematisk er hvor finansieringen faktisk 
ender opp. Lav- og mellominntektsland 
som India, Vietnam, og Sør-Afrika er de tre 
landene som har mottatt mest kull-
finansering fra eksportkredittbyråer.

Et av de store stridstemaene i 
internasjonale klimaforhandlinger er 
hvordan utslippsreduksjoner skal fordeles 
mellom rike og fattige land. Mens rike land 
historisk sett har hatt høyest utslipp har 
utslippene vært flate eller nedadgående i 
disse landene de seneste årene, mens land 
som Kina og India har drevet største-
parten av utslippsveksten de seneste 
årene. Denne problemstillingen 
kompliseres av at rike lands eksport-
kredittbyråer finanserier en stor del av 
den mest utslippsintensive energiformen 
i fattigere land. Det er med andre ord et 
dilemma at rike land finansier kull-
prosjekter i land som India og Vietnam 
samtidig som man ønsker at India og 
Vietnam skal bidra med vesentlige 
utslippsreduksjoner. Selv om både India 
og Vietnam har satt klima høyt på dags-
orden og har planer om å redusere sin 
avhengihet av kull, er kull likevel en 
vesentlig del av energimiksen og eksport-
kredittbyråene har finansert en stor del av 
dette.

Eksportkredittbyråer er regulert av 
internasjonale retningslinjer gjennom 
OECD. I de seneste år har nye retnings-
linjer kommet på plass for å gjøre 
finansingeren mer klimavennelig og fase 
ut finansiering av blant annet kull. En slik 
avtale kom på plass i 2015, og mye tyder 
på at eksportkredittbyråer har gradvis 
trappet ned finansingeren de siste par 
årene. 

Selv om dette har vært en kort intro-
duksjon til temaet setter den likevel lyset 
på en sentral og viktig aktør i internasjonal 
finans som har store implikasjoner uten at 
dets eksistens er velkjent. 
Institusjoner som Verdensbanken og 
IMF er store og det er ikke mangel på 
forskning, kritikk, og søkelys på disse in-
stitusjonene. Likevel , basert på finansielle 
resursser, så er eksportkredittbyrået stør-
re og fortjener derfor et større fokus enn 
det de får i dag. 
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ANSA Samfunns fagdag

ANSA Samfunns fagdag om USAs nye rolle i 
verdenspolitikken

Den 21. desember 2016 ble ANSA Samfunns fagdag avholdt på Oslo Kongressenter, og var en 
del av ANSAs karrieredag 2016. Temaet var USAs nye rolle i verdenspolitikken. 

Panelet bestod av Marte Heien-Engdal (seniorforsker på PRIO med Midtøstens moderne 
historie som spesialfelt), Robin Allers (førsteamanuensis i Senter for norsk og europeisk 
sikkerhet i Forsvaret) og Øystein Tunsjø (professor i Senter for Asiatiske sikkerhetsstudier). 
Ordstyrer var Audun Gotaas Bonde. Trumps forhold til Syria og Midtøsten,  NATO, Asia og Kina 
var noen av temaene som ble diskutert under debatten. Panelet var uenige om hva veien videre 
blir for USA nå som Trump er president og om han er en trussel for internasjonalt samarbeid 
eller ikke. 

ANSA Samfunn vil takke både debattanter og de som kom for en vellykket fagdag!

Foto: Privat/Emilie Halland Braathen
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Har du en journalist i magen? 
Bli skribent for ANSA Samfunn!

Vi søker deg som vil ta pennen fatt og skrive for oss fast!

For å bli skribent for ANSA Samfunn må du ha god 
formidlingsevne, ha kjennskap til mange områder innen-
for samfunn- og politikk, og levere tekstene til angitte 
tidsfrister. Vi velger ofte aktuelle temaer for utgavene 
våre, du må derfor være oppdatert på nyhetsbildet. 

Send en kortfattet søknad og meld din interesse til vår 
redaktør Emilie på ehb512@york.ac.uk
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Neste utgave av Utlendighet
Tema: Teknologisk utvikling 

Hvordan ser fremtidens teknologi ut og hvordan påvirker dette oss som samfunn?

Foto: Adobe Stock/ luckybusiness

Maiutgaven av Utlendighet  har teknologisk  utvikling som tema. Hvordan påvirker teknologi dagliglivet 
vårt og verden? 

Skriv om ’cyber-war’, kunstig intelligens, hvordan sivile bruker Twitter, og Facebook for å rapportere det 
som skjer I Syria, hvordan terrorister bruker internett for å rekruttere medlemmer, falske nyheter, 
cyber-mobbing, ’big data’, hvordan teknologi vil påvirke oss som samfunn I fremtiden, og farene ved å 
stole blindt på teknologi. 

Du bestemmer formatet – kronikk, artikkel, dikt eller intervju!

Meld din interesse til redaktøren på ehb512@york.ac.uk. Deadline for å sende inn teksten er 15. mai 2017. 


