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Allerede ved det første redaksjonsmøtet i fjor høst ble det bestemt 
at Samfunnsgeografen måtte ha en egen utgave om klima. Da vi be-
gynte arbeidet med denne utgaven hadde da temaet ligget og kver-
net i bakhodet på redaksjonen i et helt semester. For studenter, som 
ikke akkurat er kjent for å planlegge, er det ganske imponerende.

Vi mener at samfunnsgeografi, med sitt fokus på blant annet territo-
rium, skala og endringer over tid, kan komme med et viktig bidrag 
til den eksisterende klimadebatten. Det er et stort engasjement for 
klima og miljø blant studentmassen på samfunnsgeografi. Dette vis-
es blant annet ved at mange av studentene er svært aktive og engas-
jerte i miljøsaker og -debatter. Dette er Håvard Aagesen et eksempel 
på. Han er bachelorstudent og som aktiv i ungdomsorganisasjonen 
Changemaker har han blant annet fulgt klimaforhandlingene i Lima 
og mellomforhandlingene i Bonn. Han skriver i sin artikkel “En kli-
maaktivists bekjennelse” om hvorfor FN er og bør være en viktig 
arena når man skal løse klimaproblemene.

Samfunnsgeografi kan spille en stor rolle i klimaforskningen i årene 
som kommer og bidra til mer integrert forståelse av klimautfordrin-
gen, skriver Elling Aronsen Oftedal i en artikkel, hvor han oppsum-
merer flere hovedmomenter samfunnsgeograf og klimaforsker 
Karen O›Brien skrev i sin artikkel “Responding to environmental 
change: A new age for human geography?” Artikkelen til Elling ble 
først trykket i jubileumsutgaven vår for et år siden, men vi har valgt 
å trykke den igjen, da den gir en grundig innføring i samfunnsgeo-
grafi sin rolle i klimaforskningen, som forsåvidt også er tittelen på 
artikkelen.

Vi ønsker derfor i denne utgaven å vise andre og hverandre et sam-
funnsgeografisk syn på klima og miljø og kanskje noen nye innfalls-
vinkler på et stadig aktuelt tema.

Brit Kjerschow Jevne

Leder
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Kan trygghet planlegges? En klassisk tilnærming til kriminalitetsforebyggen-
de planlegging tar utgangspunkt i hvordan den 
kriminelle tenker. Personen ønsker å utføre handlin-
gen effektivt og uten å bli lagt merke til. Eksempler 
på risikofylte steder er folketomme områder, om-
råder preget av dårlig fysisk stand og steder med 

utydelige skiller mellom funksjonelle deler der man 
mangler identitet. Folketomme steder gjør det lett 
å utføre handlinger usett, og det blir lettere å be-
holde anonymitet. Selvsagt forekommer også vold 
på steder med mye mennesker, og det kan hende 
man opplever en falsk trygghet da folk på åstedet 
ikke velger å gripe inn. Dårlig belysning kan også 
øke risikoen for ulovlige handlinger. Det finnes ulike 
former for kriminalitet som gjerne skjer på enkelte 
områder. Innbrudd og ran forekommer oftest uten-
for sentrumskjernen, i enden av bilveier og ved va-
reinnganger. Vold mot personer skjer som oftest på 
gangveier og på parkeringsplasser. Hærverk og tag-
ging skjer som regel i utkanten av sentrum der det er 
folketomt på kveld- og nattestid. 

Beskyttelse og trygghet har vært gjeldene i byplan-
legging over lang tid. Eksempler finnes blant annet 
fra middelalderen i Europa da man ønsket åpne og 
oversiktlige gater for å oppnå orden. Å forhindre 
uønsket adferd er komplisert, og det har i nyere tid 
vært vanskelig å bevise at enkelttiltak har fungert. 
Det kan også oppstå dilemmaer som at parker plan-
lagt for sosialt liv kan virke utrygge på nattestid. I 
et slikt tilfelle kan en løsning være å endre parkens 
funksjon slik at folk vil oppholde seg der på kvelden. 
Områder som er planlagt for å forhindre kriminalitet 
og hærverk kan også virke utrygge med sitt sterile 
preg. Derfor er det nødvendig å vurdere hvert en-
kelt område ut fra stil og bruksområde for å finne de 
beste løsningene. 

Bedre oversikt i byrommet og områder der folk øn-
sker å oppholde seg kan gjøre det vanskeligere å ut-
føre kriminelle handlinger. Planlegging bør likevel 
behandles som en medvirkende faktor for forebyg-
ging, da man også bør se på de underliggende årsak-
ene til kriminalitet. Relasjoner formes mennesker 
imellom, mens bystrukturen og bygningene kan 
forhindre eller invitere til aktivitet. Estetisk vakre 
områder med god kvalitet kan føre til trivsel og sos-
ialt liv, som igjen kan virke betryggende. Overvåkn-
ing er også et mye diskutert tiltak som kan bidra til 
trygghet. I en by vil man alltid oppføre seg forskjel-
lig på ulike steder til ulike tidspunkt. Derfor er det 
vanskelig å ha kontroll og oversikt over hvem som 
bor og oppholder seg i nærheten. Det er en viss usik-
kerhet i hvordan man bør planlegge for å forhindre 
kriminalitet. Man kan likevel trekke ut noen hoved-
punkter; oversikt, god belysning og områder der folk 
ønsker å oppholde seg. 

Informasjonen er hentet fra artikkelsamlingen «Den 
trygge byen» redigert av Tina Skouen. 

(les: hvordan man kan bruke samfunnsgeografi til å uføre kriminelle handlinger)
Tekst og illustrasjon: Katrine Nesset

Vold og kriminalitet er en 
realitet i alle byer. Både 
kriminalitet og frykten 
for kriminalitet påvirker 
hvordan vi oppfatter og 
bruker byen. 
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Denne vinteren har jeg bodd og trent med det bra-
silianske padlelaget. Fra den tiden jeg var der, er 
det èn ting jeg fikk lyst til å dele. Den tredje uken i 
oppholdet kjørte vi til hjembyen til Gilvan Ribeiro. 
Hjembyen hans Santa Maria er som han selv sa det 
“a small town” på litt over 250 000 innbyggere, med 
kort avstand til natur. Vi bodde hjemme hos forel-
drene hans i utkanten av byen, i et utrolig hyggelig 
hjem. I Santa Maria er det et ganske stort skille mel-
lom folk som bor i sentrum av byen og de som bor i 
periferiet. Forskjellene er enorme.

Når Gilvan og broren Givago vokste opp var det ikke 
noe fritidstilbud for barn å snakke om, men de had-
de en kajakk som de trente i på et vann i nærheten. 
Dette endte opp med landslagsplass og mulighet til 
å reise rundt i verden. Etter å ha erfart hva sport 
har gjort og betydd for dem i deres liv, bestemte de 
seg for å gi den samme muligheten til andre barn i 
lokalsamfunnet. Dette endte med at de startet opp 
Asena kajakklubb på det samme vannet de trente på 
som barn. Den uken vi var i Santa Maria trente vi på 
Asena kajakklubb, som består av en container til lag-
ring av båter, ett partytelt, og mye aktivitet for alle 
aldersgrupper. Selv om klubben ikke er aldeles rent 
materielt, er det imponerende hva de har fått til med 
det de har. 

Statlig støtte finnes ikke, og de vil at tilbudet skal 
være gratis for barn slik at alle skal ha muligheten 
til å være med. Så hvordan finansiere kajakklubben? 
Løsningen var å holde kurs i stand up-padling (som 
er mer populært hos de rikere fra byen). I tillegg 
til å  bidra med finansiering av klubben, har dette 
hjulpet med å bryte opp fordommer de ulike sosiale 
gruppene har hatt mot hverandre. Gilvan sa at før 
hadde mange rike og fattige fordommer om hveran-
dre, hvor de fattigere tenkte at de rike var arrogante 
og egoistiske, og de rike tenkte at de fattigere var 
dumme og late. Ved å holde stand up-padlekurs har 
en vært med på å bryte opp disse fordommene, og 
skapt relasjoner på tvers av ulike steder av byen og 
sosiale grupper. 

Ribeiro-familien driver kajakklubben som en forlen-
gelse av familien. For mor Ribeiro er barna i klubben 
som hennes barn, og for Gilvan selv er de brødre. 
Hjemmet deres, som er 200 meter unna vannet, er et 
sted hvor alle kan komme på besøk for en prat rundt 
frokostbordet. Noen kvelder samles alle hjemme hos 

Å endre et samfunn med sport

man synspunktet til barna, endrer man synspunktet 
til familien”. 

Dette har mye å gjøre med drømmen hans om å 
endre Brasil. Brasil er et land med store sosiale og 
politiske problemer, og for èn person vil det å endre 
dette være umulig. Endrer man et lokalsamfunn er 
det derimot et skritt i riktig retning. Barn er frem-
tiden og mer åpne til nye tanker enn voksne som 
er låst fast i en tankegang bundet til egen erfaring. 
“Hvis barna har lært noe galt hjemme eller på gaten, 
så led dem heller inn på en annen vei og gi dem kjær-

lighet. Da gir de kjærlighet tilbake, og du er med på 
å endre verden”. 

Det er dette som imponerte meg mest under hele 
oppholdet i Brasil. Lille Asena kajakklubb. Et sted 
hvor alle inkluderes uavhengig av alder, bakgrunn og 
ressurser. For noen som ikke har det godt hjemme er 
denne nye familien noe av det viktigste i hverdagen. 
Felles for alle er at dette er et sted hvor man sammen 
er med på å sette seg mål, og steg for steg skaper et 
bedre samfunn. 

Tekst: Elling Aronsen Oftedal

Ribeiro enten for å  synge allsang, danse eller dis-
kutere livet. Målet er ikke bare å vise veien  mot en 
medalje, men å lære dem å sette seg mål, få troen på 
seg selv og å realisere drømmene deres. 

Grunnen til at de satte seg dette målet er at folk i 
lokalmiljøet ikke har troen på sitt eget potensiale; 
“Folk har ikke troen på seg selv fordi «de der oppe» 
sier at man er «der nede», enten fordi man ønsker 
det, eller fordi man ikke har evnene til å være noe 
bedre”. For å endre denne tankegangen ønsket Gilvan 
å jobbe med barn for å endre lokalmiljøet: “Endrer 

ELLING
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Studere i solrike omgivelser med kort vei til stren-
der, surfing og paraplydrinker? Gjerne det, tenkte vi 
unisont, og søkte på avtalen ved UFSC i Brasil. Guro 
og jeg hadde begge mulighet til å tilbringe det femte 
semesteret ved et annet universitet – vi studerer 
begge ved SV-fakultetet, men ingen av oss mestret 
fremmedspråk utover engelsk. Ettersom vi ønsket å 
reise sammen til Sør-Amerika, falt valget etter mye 
om og men på en sentralavtale ved UiO uten språk-
krav, hvor begge kunne søke. Turen gikk til Flori-
anópolis!

VELKOMMEN TIL FLORIPA
For mange søramerikanere er ”Floripa” et yndet 
feriemål. Byen ligger delvis på fastlandet og delvis 
på en stor øy med omlag 50 strender, i sommer-
månedene dekket av millioner av brasilianske og ar-
gentinske turister på leting etter surfebølger i verd-
ensklasse, party på stranda eller bare en ledig plass 
å sole seg.

Fundert på en stadig økende mengde tilreisende 
turister – i hvert fall fram til de økonomiske prob-
lemene traff Argentina for alvor for et par år siden – 
har Florianópolis rukket å bli en relativt velstående 
by, og skårer høyt på indekser i levekår og økonomi. 
På tross av dette er sosioøkonomiske forskjeller 
tydelige her som mange steder ellers i Brasil. Under 
oppholdet var dette synlig i form av busser satt i 
brann og nynazistbevegelser lenger nord i delstaten. 

Men Floripa er en åpen og tolerant by med et stort 
skeivt miljø – kanskje det største i Brasil ved siden 
av Rio og São Paulo – og med mange hyggelige folk 
som ser hver dag som en fest, som brasilianere flest. 

SEPARAT UNDERVISNING
Ved Universidade Federal de Santa Catarina besto 
undervisningen min av kurs i portugisisk, latinameri-
kansk politisk historie og naturressurser, hvor de 
siste hadde noe, men ikke veldig, samfunnsgeo-
grafisk relevans. Utover det hadde jeg selvfølgelig 
kurs i surfing hver uke, men dette ble ikke godkjent 
som frie studiepoeng etter hjemkomst. Merkelig …

UiOs utvekslingsavtale organiseres av det amerikan-
ske programmet USAC. Slik jeg ser det har det både 

30 frie studiepoeng og en strand

MINHA AVENTURA NO BRASIL

fordeler og ulemper: USAC har en sterk lokal til-
stedeværelse som hjalp oss med alt det praktiske, fra 
bolig og tips om byen, til sosiale tiltak og reiser. På 
den andre siden var undervisningsdelen separat fra 
universitetet. Vi gikk i klasser kun med andre USAC-
studenter, hovedsakelig US-amerikanere, som nok 
stagget integreringen med brasilianske studenter en 
god del. Likevel fikk jeg brasilianske venner, og det 
er jo nyttig når man skal lære seg portugisisk.

REIS MENS DU KAN
Å reise på utveksling er en mulighet du ikke bør la gå 
fra deg. Utveksling trenger ikke kun å være et opp-
hold ved vertsuniversitetet, men muliggjør andre 
reiser og opplevelser – og selvfølgelig får du ven-
ner fra hele verden. Takket være deltidsjobber og 
Lånekassens noe generøse ordning ved utenlands-
opphold kunne jeg og Guro reise i regionen både før, 
under og etter studiene. 

For bachelorstudenter på samfunnsgeografi er det 
flust av muligheter for utveksling i studieperioden: 
Foruten avtaler på instituttnivå, er det flere ved SV-
fakultetet samt sentralavtaler ved universitetet. Stu-
denter kan også organisere opphold direkte med et 
vertsuniversitet, men da gjelder det å være ekstra 
påpasselig for å påse at studiepoengene blir god-
kjent når du vender tilbake.

Kast deg i det – og kom deg ut! Det gjør du lurt i.

Tekst: Erlend Sveen Finstad

FAKTA – FLORIANÓPOLIS
Hovedstad i delstaten Santa 
Catarina

421,203 innbyggere (opptel-
ling 2001), med det Brasils 47. 
største by

UiO tilbyr utveskling til UFSC 
– organiseres av USAC

Sist august reiste jeg og kjæresten min til Brasil på utveksling. Fem 
måneder senere vendte jeg hjem med en ryggsekk full av minner.
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Masteroppgaver
Hvorfor sulter matprodusenter? En studie av 
samvirkende sårbarhetsfaktorer som påvirker mat-
sikkerheten til småbrukere i Bolero, Malawi 
Heivand, Frauke Susanne

The policy determinants of migration: What is 
the role of the Senegalese government in shaping 
patterns of migration from Senegal to Europe? 
Talleraas, Cathrine

Rationally motivated? Cocoa production in Gha-
na: Motivations and de-motivations of small-scale 
cocoa producers in Fawohoyeden, Ghana.
Oppong, Daniel

Beboeres innflytelse i planlegging på lokalt nivå 
- en studie av programgruppen i områdeløftet på 
Veitvet-Sletteløkka 
Sjølander, Ida

Maskulinitetskonstruksjon blant unge, palestin-
ske menn på Vestbredden 
Mass, Mari Larson

Health seeking behaviour in Asikuma-Odoben-
Brakwa district: A pluralistic health perspective
Amegbor, Prince Michael

Økonomi og flytting til Osloområdet. En kvantita-
tiv studie av sammenhengen mellom makroøkono-
miske indikatorer, motiv og flytting. 
Veflen, Magnus Elton

Spredning av kommunale boliger. En studie av 
politikk og resultater i Oslo kommune. 
Ertshus, Ragnhild 

Landran og palmeolje i regnskogen: En studie av 
sosioøkonomiske konsekvenser for urfolk i Sarawak, 
Malaysia, og lokale motstrategier 
Hougen, Nora

Flytting i et multietnisk Oslo. Kvalitativ studie av 
majoritetsforeldres begrunnelser for flytting 
Melbye, Jens Olafsen 

Understanding non-enrolment in Ghana's Na-
tional Health Insurance Scheme: a view from be-
neath 
Asomani, Felicia

Bånd som binder – betydningen av sosiale nettverk 
for bostedsvalg 
Konstali, Ellen

Squeezed from both ends: Smallholder maize farm-
ers between producer and consumer price trends. A 
case study in Worawora, Volta region, Ghana.
Wahab, Ibrahim

Barnefamiliers stabilitet i indre Oslo 
Lunke, Erik Bjørnson

The impact of birds-eye chili cultivation on farm-
ers Income. A case study of Torkor and Kudzra in 
the Kpando Municipality of Ghana 
Asase, David Edem

Her er alle masteroppgaver som ble levert på samfunnsgeografi i 2014. Du 
kan lese både abstracts og oppgavene i sin helhet på www.dui.uio.no.
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KLIMA

En grafitti i Sandvika. 
Foto: Thomas Myksvoll Means
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I sin femte hovedrapport har Klimapanelet for 
første gang grundig vurdert urbaniseringstren-
ders betydning for klimautslipp. Viktigheten av 
urbane prosesser og infrastrukturens påvirkning 
på byens utvikling løper 
rett opp i samfunnsgeo-
grafiens gater. Det er et 
budskap som treffer rett 
i hjertet av faget - endelig 
har de andre også skjønt 
det! Vi vet at urbane om-
råder vokser og er ans-
varlige for mesteparten 
av verdens energirelat-
erte CO2-utslipp. Vi vet 
hvor avgjørende de neste 
tiårene er for byers ut-
forming, slik at det legges 
til rette for lave utslipp 
og at det investeres i in-
frastruktur og bygninger 
som ikke er avhengig av fossile kilder.

ROM OG KONTEKST = FAGLIG TYNGDE?
De senere årene har samfunnsvitenskapen fått en 
tydeligere plass i arbeidet med å finne løsninger på 
økende klimautfordringer. Det er en større forståelse 
for at løsningene er å finne i en kontekstbasert for-
ståelse av politiske, økonomiske, sosiale og teknolo-
giske forutsetninger. Dette skiftet kan representere 
et reelt handlingsrom for samfunnsgeografene til 
å komme på banen med sin romlige forståelse av 
slike prosesser. For det er knapt noe annet fag som 
vektlegger en omfattende kontekstuell forståelse av 
menneskelige aktivitet og konsekvensene de har for 
klima og miljø enn samfunnsgeografien. Allikevel er 
det kun et knippe samfunnsgeografer som har en fot 
innenfor i de internasjonale arenaene for politikkut-
forming om klima. Er vi egentlig godt nok utstyrt til 

å ta plass som fremtidens klimaeksperter?
Tilstrekkelig skolering om klima er åpenbart helt 
nødvendig for å kunne påberope oss plass i offen-
tlig ordskifte, forskning og politikkutforming. Selv 

om fag- og teorigrunnla-
get vårt gjør oss rustet til 
å bidra med gode og nød-
vendige innspill i løsnin-
gene for klimautfordrin-
gene, er vi nødt til å skaffe 
oss spisskompetanse på 
klima. Og det er dette 
mange av studentene øn-
sker. Noe populariteten til 
de eksisterende klima- og 
miljø-fagene, det nyeta-
blerte Climate Society og 
dette semesterets utgave 
av Samfunnsgeografen 
er bevis på. Det er de 
politiske prosessene og 

løsningene for klima mange av oss ønsker å ta fatt 
i. Ikke bare fordi gode klima- og miljøløsninger er 
fremtida og at jobbutsiktene innenfor feltet vokser, 
men også fordi utfordringene vi står ovenfor appel-
lerer til den faglige skoleringen vi har i bagasjen.

ET HANDLINGSROM Å UTNYTTE?
Det er ingen tvil om at mange av studentene ser en 
fremtid i klimaforskning og -politikk. Nå kan vi ha 
muligheten til være viktige bidragsytere i forskning 
og politiske prosessene om klima, men vi trenger å 
få instituttet med på laget. Vi må gjøre det klart at 
vi vil ha mer faglig påfyll og mer ressurser til klima-
skolering. Diskuter, mas på programutvalget, org-
aniser møter og snakk med foreleserne, slik at kli-
maspørsmål kan vokse og gro i faget og representere 
en ny vår for samfunnsgeografi.

En ny vår for  
samfunnsgeografi?
Den globale gjennomsnittstemperaturen vil øke med mer enn 1,5 grader 
fram til 2100, konstaterer FNs klimapanel, før de trekker frem urbane 
prosesser og infrastruktur som viktige elementer i å forhindre tempera-
turøkningen. Kan dette bety en ny vår for samfunnsgeografi?
Tekst: Joakim L. Lossius

“Nå kan vi ha mu-
ligheten til å være 
viktige bidragsytere 
i forskning og de 
politiske prosess-
ene om klima, men 
vi trenger å få insti-
tuttet med på laget.”
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Kan koblingen mellom globale klimaforandringer og urbane pros-
esser bety en ny vår for samfunnsgeografen? Illustrasjon: Torstein S. 
Throndsen, photoshoppet montasje av  Vermeers maleri “Geografen.”
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SÅRBARHET
Lavere verdi, jo mindre sårbar 
for klimaforandringer
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De urettferdige klimaforandringene

Dette var et av flere kart som GIS-
klubben lagde for å promotere 
samunnsgeografi på åpen dag for 
videregående elever 12. mars. Kartet 
viser både hvor sårbart hvert enkelt 
land skal være for klimaforandringer, 
ifølge sårbarhets-indeksen i ND-
GAIN-prosjektet (les mer på index.
gain.org), og hvor store CO2-utslipp, 
en av de fremste pådriverne for 

menneskeskapte klimaforandringer, 
hvert land hadde i 2013, ifølge Global 
Carbon Atlas  (www.globalcarbon-
atlas.org).

Sårbarhetsindeksen vektlegger 
indikatorer for hvor sårbare følgende 
seks livsnødvendige sektorer er: mat, 
vann, helse, økosystemtjenester, 
infrastrukturer og menneskets nære 
omgivelser.

Tallene for CO2-utslipp angir alle 
landbaserte utslipp i 2013 i antall 
millioner tonn CO2 (MtCO2).

Utforming: Torstein S. Throndsen/
GIS-klubben

Kartdata: www.naturalearthdata.com

Talldata: index.gain.org &  
www.globalcarbonatlas.org

OM KARTET
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I 2014 skrev vi i utgave nummer 1 om 
hvorfor professor Karen O’Brien, som 
sitter i FNs klimapanel, mener sam-
funnsgeografer bør spille en sentral 
rolle i klimaforskning. Du får jo knapt 
en tekst som passer bedre når temaet 
i Samfunnsgeografen er klima, så her 
kan du lese teksten på nytt.
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One evening, a physicist acquaintance proclaimed 
rather confidently that nuclear energy and nuclear 
waste was not a concern for him because he under-
stood the atom. His deep comprehension of the sci-
ence of nuclear energy permitted him a privileged 
position in the debate we seemed to be having on 
climate change. But I found myself asking, is such 
knowledge really enough?  Knowledge of natural 
processes, though important, does not necessarily 
indicate an understanding of the greater social and 
cultural contexts of issues. Nor does such knowledge 
suggest how we might address matters such as the 

over-consumption of energy and the underlying 
values and behaviours that govern such use or the 
potentially devastating consequences of nuclear dis-
aster or nuclear weapons. Just because you under-
stand the atom, I thought, does not necessarily mean 
that you understand the world. 

Perhaps this atomic analogy is particularly fitting 
given the increasing atomisation of society and the 
ways in which issues are consistently broken down 
and apart, and with the ways in which knowledge is 
becoming increasingly specialised. This is a rather 
worrying trend that might just be at the heart of why 

Just because you understand the atom, doesn’t mean you understand the world: 

Reflections on art 
and climate change
Tekst: Emma Arnold, Department of Sociology and Human Geography

Figure 1. Climate change graffiti at Aker Brygge, Oslo (2015)

we are so unsuccessful with solving of environmen-
tal problems. With this increasing atomisation, the 
arts and sciences become ever more disparate and 
we lose sight of the fact that there are always differ-
ent ways of knowing. Ways that do not only include 
the scientific. But there is a hubris that frequently 
comes with science, one which pervades environ-
mental disciplines and influences the ways in which 
we frame and understand problems. When we dis-
cuss such problems, we refer often to the physical 
and natural, the social, the economic, and the po-
litical. But we less often touch upon issues of the 
cultural, including the arts and the humanities. The 
way that environmental issues have been construct-
ed has traditionally been through a scientific lens. 
Environmental issues, such as climate change, tend 
to be understood within 
scientific frameworks and 
proposed solutions rooted 
within similar knowledge 
systems and worldviews, 
those which are scientific, 
technical, and technocratic. 

Though the importance of 
accommodating diverse 
disciplinary approaches 
is being increasingly ac-
knowledged, the arts still 
remain at the periphery 
of the dominant climate 
change discourse. What 
art does is crucial to un-
derstanding its relevance. 
As Danto suggests “what 
makes art so powerful a force as it appears in song 
and story is due to what makes it art to begin with. 
There is really nothing like it when it comes to stir-
ring the spirit” (Danto 2013 xii). The epistemologi-
cal and societal divide between the rational and the 
emotional has likely contributed to the exclusion of 
arts and culture from the climate change debate, ig-
noring the potential value and contributions of art 
and artists. The strong Western emphasis on sci-
ence and technology has created a sort of hierarchy 
of knowledge in which the arts are often perceived 
as being of less merit and relevance. This is despite 
increasing research that hints at the necessity of 
broadening the disciplinary scope of climate change 
research. The need for input from the humanities 
and social sciences — particular human geography 
— has been acknowledged by several authors (c.f. 
Hulme 2008, O’Brien 2010). Yet, art remains at the 
periphery.

From urban art to photography, landscape painting 

to performance art, artists worldwide frequently en-
gage in issues relating to the environment. Yet, arts 
and culture have not held a prominent place within 
environmental disciplines despite its many poten-
tial contributions. Art may provide insight on the 
environment itself, providing historical information 
on past environments (e.g. in landscape painting of 
the 19th century) may serve as a way to document 
current environmental challenges (e.g. photography 
on the impacts of climate change) or may promote 
awareness or appreciation of the space in which it 
is found (e.g. 1960s land art, public art installations, 
or urban art). In other instances, art may contribute 
to the development of solutions to environmental 
challenges (e.g. innovating new technologies or ap-
proaches). Art may also uniquely address the intan-

gible, something which 
climate science and pol-
icy fails to do effectively. 
Beyond perhaps the 
more obvious strengths 
of art – visualising and 
communicating ideas, 
educating, inspiring, and 
narrating – visual art may 
represent an opportunity 
to transform the way we 
look at and approach the 
environment and envi-
ronmental problems.

Perhaps one of the more 
obvious strengths of art 
is how it may help to 
visualize climate change 

and other issues in a way that other disciplines sim-
ply cannot. Numerous photographers, for example, 
have been quite prolific in representing critical envi-
ronmental challenges. The work of Edward Burtyn-
sky portrays spectacular views, often aerial and on 
a large scale, of natural resource extraction and the 
intersections of nature and industry. His stunning 
depictions of the Canadian Tar Sands are both beau-
tiful and horrifying reminders of the extent to which 
environments are being altered, impacted, and de-
stroyed. Chris Jordon’s photographs, particularly 
his work ‘Midway’ similarly convey the devastating 
human impact on natural systems. Susannah Sayler, 
as part of The Canary Project, has been involved in 
documenting the impacts of climate change in re-
mote locations, creating a historical record perhaps 
but also bringing distant change closer to the view-
er. Her work reminds us that climate change is not 
some future scenario, its impacts are already being 
felt and in some of the remotest and most vulnerable 
of places. Artist Eve Mosher, using scientific data of 
projected sea level rise, has undertaken a number of 

“The strong Western 
emphasis on science 
and technology has 
created a sort of hier-
archy of knowledge 
in which the arts are 
often perceived as 
being of less merit 
and relevance.”
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performance pieces in which she walks and deline-
ates the high water line. Walking through neighbour-
hoods in New York City, Miami, Philadelphia, and 
Bristol, Eve’s work helps to materialise the abstract-
ness of climate science (while also directly connect-
ing with her audience and the potentially impacted 
public). While these are just a few examples, there 
are a great many artists whose work touches upon 
climate change and other critical environmental is-
sues, additional examples of which are included at 
the end of this article.

The question becomes not how can we use art as a 
tool for science, but rather, how can we include art 
and artists meaningfully in a debate that is so heav-
ily dominated by science, technology, politics, and 
bureaucracy?  We have a fragmented worldview, 

one which privileges science over art, a hierarchi-
cal paradigm which seeks to preserve the hegemony 
of science rather than make space for new, alter-
nate but complementary ways of understanding the 
world.
At the heart of social change and critical actors in 
many social movements, artists have an important 
role to play to play with regards to climate change. 
In many ways, they are at the forefront of innovation 
simply for the novel ways in which they approach the 
problem, unburdened by the weight of disciplinary 
(scientific) and bureaucratic constraint. Whether 
you are watching trees draw through the work of 
Tim Knowles or telephoning glaciers through the 
work of Katie Pearson, the experience of art can do 
so much to inspire, to humanise, to provoke, and to 

ARTISTS & PROJECTS
Champs d’Ozone: 
http://hehe.org.free.fr/hehe/champsdozone/

Climarte:  
http://climarte.org/

Crochet Coral Reef:  
http://crochetcoralreef.org/

Edward Burtynsky:  
http://www.edwardburtynsky.com/

Olafur Elisasson:  
http://www.olafureliasson.net/

Chris Jordan:  
http://www.chrisjordan.com/

Tim Knowles:  
http://www.timknowles.co.uk/

Eve Mosher:  
http://www.evemosher.com/

Imagine 2020:  
http://www.imagine2020.eu/

Katie Pearson:  
http://katiepaterson.org/vatnajokull/

The Canary Project:  
http://canary-project.org/

The Cape Farewell Project:  
http://www.capefarewell.com/

Tipping Point:  
http://www.tippingpoint.org.uk/

Barry Underwood:  
http://www.barryunderwood.com/
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Figure 2. Wheatpaste in Oslo (2014)

incite change. It allows us moments to step out of the 
constraints and constructions of disciplines and en-
courage fresh understandings of both new and old 
problems. Marshall McLuhan wrote in 1964 that “art 
at its most significant is a DEW line, a Distant Early 
Warning System that can always be relied on to tell 
the old culture what is beginning to happen to it”  
(McLuhan 1964). In an age of ecological crisis, this 
assertion has heightened relevance and hints at the 
potential importance of art engaged in environmen-
tal issues. While environmental challenges become 
increasingly pervasive and complex, the strategies 
used to address them remain narrowly scientific and 
technical. As the complexity and nature of environ-
mental problems evolve, the need for more holistic 
approaches that accommodate diverse perspectives, 
disciplines, and ways of thinking is necessary. 
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Climate Society

Climate Society
Denne våren har professor Karen O’Brien sam-
men med masterstudent Tora Hope opprettet 
et nettverk på samfunnsgeografi for klimaen-
gasjerte forskere, studenter og egentlig hvem 
som helst som ønsker å delta, nemlig Climate 
Society.

Climate Society skal være et miljø hvor folk 
kan snakke sammen om potensialet samfun-
net som et kollektiv og hver enkelt av oss som 
individer har for å skape de nødvendige foran-
dringene i møte med klimaforandringer.

Vårens første møte i Climate Society handlet 
om hvordan ungdommer reagerer på klima-
forandringer. Hvordan viser de motstand til 
dagens håndtering av klimaforandringer? 
Presentasjonen som O’Brien holdt og de påføl-

gende diskusjonene var basert på forsknings-
prosjektet “Voices of the Future”, som O’Brien 
har gjennomført med postdoktor Elin Selboe. 
Der utviklet de en typologi med tre forskjel-
lige måter ungdommer kan protestere; 
pliktoppfyllende (dutiful) innenfor systemet, 
forstyrrende (disruptive) og farlig (dangerous 
dissens).

I vårens andre møte, arrangert sammen med 
arbeidslivsutvalget på samfunnsgeografi, 
var flere samfunnsgeografer ute i yrkeslivet 
invitert til å snakke om hvordan de arbeider 
med miljø og klima, og ikke minst hvordan de 
får bruk for samfunnsgeografiutdanningen i 
arbeidet. 
             Tekst og foto: Torstein S. Throndsen
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Samfunnsgeografer som jobber med miljø og klima: Fra venstre: 
Torkjell Leira, prosjektkoordinator ved naturhistorisk museum, Marianne 
Karlsen, seniorrådgiver i klima- og miljødepartementet, Jan Thomas 
Odegard, partner i Nordic Consulting Group og tidligere generalsekretær 
i Naturvernforbundet, Mari Svolsbru, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten, 
Daniel Molin, klimarådgiver i Akershus fylkeskommune og Jenny Skag-
estad, rådgiver for transport i Zero.
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Beijing har et enormt vannproblem, og det har de 
alltid hatt. Opp gjennom historien har Kinas hoved-
stad flere ganger blitt flyttet på grunnet vannman-
gelen, og Xi’an, også kjent for sin terrakottahær, er 
en av de viktigste og lengst varende, fordi den hadde 
mer vann. Dagens problemer er mange og er både 
naturlige og menneskeskapte. For det første er 
nordlige Kina et veldig tørt område, og det er dette 
som er hovedproblemet. Den økende populasjonen 
og økonomiske aktiviteten i det nordlige industri-
aliserte området setter enorme begrensninger på 
den allerede vannknappe regionen. Forurensede 
ferskvannsressurser, billig vann i hovedstaden og 
aldrende lekkende rør (likt Norge) hjelper ikke på 
problemet. Dette har ført til at grunnvannressursene 
som finnes tømmes med alarmerende hastighet på 
ca. 90 centimeter per år. Hvor lenge kan man leve 
med dette forbruket, og hva med framtidig vekst?

Som en av Kinas mest kjente personligheter sa i 
1952: «Det er mye vann i Sør, ikke så mye i Nord. Å 
låne litt hadde vært bra?». Med disse ordene inspir-
erte Mao Zedong til å finne en løsning på problemet, 
og etter mangfoldige år med planlegging begynte 
South-to-North Water Diversion Project i 2002. 
Prosjektet som er kalt verdens største ingeniørpros-
jekt går ut på å føre vann fra Yangtze via tre ruter til 
de nordlige områdene. Dette er ikke første gang et 
slikt prosjekt er gjennomført. Allerede på 600-tallet 
bygget man keiserkanalen som skulle gi mer vann til 
Beijing og knytte nord og sør sammen. Den østlige 
ruten er inspirert av den gamle kanalen og var den 
første i prosjektet som sto ferdig i 2013. Hele pros-
jektet hadde i 2014 kostet den respektable summen 
på ca. 629 milliarder norske kroner, og kostnaden 
er forventet å øke. De tre kanalene (bildet over) vil 
ha en vannkapasitet på litt over to ganger Glomma, 

Verdens største ingeniørprosjekt:

South-to-North water project

eller 1419 m3 vann i sekundet – 45 milliarder m3 
hvert år. Den totale lengden er estimert å være på 
rundt 3316 km, omtrent dobbelt så langt som Norge 
fra kapp til kapp. 

Potensielle problemer er det ikke få av, og mang 
en protest både innen- og utenfra har forsinket 
prosjektet og kostet milliarder i utgifter. Mange in-
geniører mener at til tross for at vannet vil hjelpe 
er det ikke nok, og man må heller  løse årsaken til 
problemet, som jo er for dårlig vannkonservering, 
i stedet for å behandle virkningen av vannmangel. 

Noen mener det tar rent vann fra resten av elvelø-
pet: selv om det bare er en brøkdel av vannet, sliter 
Kina nå med ufattelige mengder av forurenset vann, 
opp mot 90% av grunnvannet. Endring av habitat 
og miljø langs både Yangtze-elven og langs kanalene 
har også vært en bekymring for mange i det akad-
emiske miljøet. For ikke å nevne de cirka femhun-
dre tusen innbyggerne som har måtte blitt relokert 
fra sine opprinnelige hjem grunnet konstruksjon 
av kanalene, mange urettferdig behandlet og uten 
grunnleggende rettigheter. Og så til et av prosjektets 
største ubesvarte spørsmål som blant annet UiOs 

egne Terje Tvedt har vært svært kritisk til; hva skjer 
om de gigantiske vannreservene - som er isbreene i 
Tibet - smelter på grunn av global oppvarming? For 
det er ikke bare Kina som er livsavhengig av disse 
enorme reservoarene, også India som selv sliter med 
tørke er, om mulig, enda mer avhengig av det samme 
vannet. Dette gjør prosjektet til et sårt geopolitisk 
emne også langt utenfor Kinas egne grenser.

En ting skal være sikkert, når kommunistpartiet har 
en vannkrise, ja da blir det dyrt.

Tekst: Karl-Inge Olufsen

“Det er mye vann 
i Sør, ikke så mye 
i Nord. Å låne litt 
hadde vært bra?”

ShanghaiWuhan

Qianjiang
Three Gorges Dam

Danjiangkou
Reservoir

Tianjin
Beijing

Central route

Eastern routeWestern route

HUBEI

HEBEI

Grand Canal

Han River

Yangtze River

Yellow RiverDen totale lengden er estimert på rundt 3316 km, ca 
dobbelt så lang som Norge fra kapp til kapp. Eller viss 
du trenger det litt mer visuelt, radiusen i denne sir-
kelen, samt en påminnelse om at kart er skjevt fordelt i 
nord. (www.freemaptools.com)

Kartgrunnlag:  
www.naturalearthdata.com 

Utforming: Torstein S: Throndsen

3316 km
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Biologiprofessor Kristian Gundersen forteller i Aft-
enposten 10. desember i fjor en historie om hvorfor 
det er uforsvarlig ikke å benytte seg av GMO-teknolo-
gi når man skal mette en voksende verdensbefolkn-
ing. Han hopper i sin fremstilling av dette, ved bruk 
av dikotomien naturlig vs. unaturlig, og med refer-
anse til begreper brukt av plakatdemonstranter i 
Stavanger i 2013, bukk over skillet mellom «mod-
erne bioteknologi» (GMO) og (tradisjonell) «biote-
knologi» (et skille som med støtte i både FNs Carta-
genaprotokoll og Biodiversitetskonvensjonen blant 
annet praktiseres i den nedenfor nevnte IAASTD-
rapporten), og får det 
dermed til å virke som 
om Genøks omfattende 
forskningsaktivitet rundt 
disse spørsmålene er 
totalt bortkastet tid og 
penger.

Han har åpenbart også en 
veldig tro på hva GMO-
teknologien kan bidra med når det gjelder verdens 
matsikkerhet, i motsetning til hva de store internas-
jonale undersøkelsene som er gjort på området sier 
om saken. «The export of the industrial model of agri-
culture and it`s associated GE-based (GE= genetic 
engineering, min anm.) technologies (…) shows 
little promise of addressing the needs of hungry 
poor», står det å lese i UNCTAD-rapporten «Wake up 
before it is too late» fra 2013. Og Olivier de Schutter, 
FNs spesialrapportør for retten til mat, sier i pres-
seerklæringen i forbindelsen med rapporten «Agro-
ecology and the right to food» fra 2011 at «Today`s 
scientific evidence demonstrates that agroecological 
methods outperform the use of chemical fertiliz-
ers in boosting food production where the hungry 
lives». Både store mengder sprøytemidler og massiv 
bruk av kunstig vanning er helt vesentlig for at GMO-
teknologien på sitt nåværende stadie skal kunne fun-
gere. Heller ikke IAASTD-rapporten, som av mange 
regnes som ekvivalenten til IPCCs publikasjoner når 
det gjelder spørsmålet om jordbruk og (fremtidig) 

matsikkerhet, har spesielt høye forhåpninger til hva 
GMO-teknologien kan bidra med: «The assessment 
(…) came to the conclusion that genetic engineering 
has not demonstrated that it can or would produce 
varieties with sustained increases». 

Men hva med næringsstoffer i maten, er det kan-
skje mer av det i den genmodifiserte maten? Ifølge 
FN-rapporten «Wake up before it is too late» er det 
ingenting som tyder på det. Snarere viser forsk-
ningen at majoriteten av dem er dårligere i stand 
til å ta opp viktigere næringsstoffer fra jorda enn 
vanlige sorter. Noen av dem, som for eksempel den 

mye omtalte «Golden rice», 
har derimot høyere inn-
hold av betakaroten (som i 
kroppen kan omdannes til 
A-vitamin) enn andre ris-
sorter, men har like fullt 
fire ganger lavere innhold 
av dette enn konvensjonelt 
fremavlede maissorter, noe 

som sjeldent nevnes av folk som dytter frem Gold-
en rice for å promotere genmodifiserte organismer 
som sådan.

GMO-teknologien har ifølge IAASTD-rapporten hel-
ler ikke levert spesielt bra når det gjelder å få frem 
arter som kan være motstandsdyktige mot frem-
tidens klimaendringer. Også her blir det viktig at 
GMO-artene som promoteres sammenlignes med 
det beste innen de konvensjonelt fremdyrkede art-
ene. Ellers viser planters evne til å tolerere ekstrem-
vær seg ofte å handle aller mest om jordkvalitet. 
Det er en av grunnene til at 2015 er utnevnt til FNs 
jordår. Å få opp nivået av organisk materiale (SOM 
- soil organic matter) gjør nemlig at plantene som 
vokser der presterer bedre både ved tørke og store 
regnfall. Et særs viktig poeng med tanke på klima-
forskernes fremtidsprognoser.

Men kanskje GMO-teknologien har gitt massive avl-
ingsøkninger i industrilandene, hvor tilgangen til 

både sprøytemidler og vann har vært mye større enn 
den er i u-land? Nei, faktisk ikke. En studie fra i fjor, 
Sustainability and innovation in staple crop produc-
tion in the US Midwest, publisert i tidsskriftet Inter-
national Journal of Agricultural Sustainability, viser 
ingen økning i total avling ved bruk av GMO-teknolo-
gi. Det gjør heller ikke Union of Concerned Scientists 
grundige studie «Failure to yield» fra 2009, eller 
IAASTD-rapporten.

I tillegg til dette kommer selvfølgelig det særs vik-
tige spørsmålet om fordelingen av den maten som 

allerede produseres. ifølge Carlos Perez de Castillo 
i CGIAR produserer vi allerede i dag nok mat til å 
mette mellom 12 og 14 milliarder mennesker. Og 
spørsmålet om matavfall (som i industriland hoved-
sakelig er et problem på forbrukersida, mens det i 
u-land primært er et problem på produksjonssida). 
Samt hvor mye av matdyrkingsarealet vårt vi i frem-
tiden skal bruke til produksjon av drivstoff.

Så hvis GMO er svaret, Gundersen, hva er da egentlig 
spørsmålet?

Denne kronikken ble skrevet i miljø- og samfunnemnet SOSGEO2301, som et svar til Kristian Gundersen, professor i bi-
ologi ved Universitetet i Oslo, sin kronikk i Aftenposten 10. desember i fjor. Den kan du lese på Aftenpostens nettsider: 
http://www.aftenposten.no/viten/uviten/Unaturlig-og-farlig-7820355.html

Uforsvarlig ikke å bruke GMO?

“En studie fra i fjor [...] 
viser ingen økning i 
total avling ved bruk 
av GMO-teknologi.”

Illustrasjon: Torstein S. Throndsen 
Kilde: all-silhouettes.com

Tekst: Ole Hansson
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“For things to be on this scale, 
I thought, there has to be 
something equally monumental 
in the landscape where we have 
taken all this material from. I felt 
that Newtonian law implied a 
reciprocal action in nature – a 
hole in the ground that meets 
the scale of the rising of the 
skyscrapers.”
Den canadiske fotografen Edward Burtynsky om første gang han så skyskraperne 
i Toronto, og hvorfor han begynte det karrierelange prosjektet med å ta bilder 
av “hullene ute i naturen”, menneskeskapte industrilandskap. Dette bildet av 
Toronto er ikke fotografert av Burtynsky, men hentet fra Wikimedia Commons.

Les mer om Burtynsky og andre kunstnere i artikkelen “Reflections on art and 
climate change”  av Emma Arnold på side 20.
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Klimaforhandlingene er rare greier. To uker i året 
møtes verdens land til toppmøte i en enorm konfer-
ansearena. Snart har man forhandlet i 25 år. Utslip-
pene har økt og forskjellene i verden vokser og vok-
ser. Hvorfor fortsetter man klimaforhandlingene? Er 
det den mest farbare veien for å få bukt med men-
neskehetens største utfordring?

Det siste året har jeg fått gleden av å stifte et tett 
bekjentskap med de internasjonale klimaforhan-
dlingene. Et bekjentskap jeg i utgangspunktet var 
utrolig skeptisk til. Er det noe her i verden som 
gjennom tidene har gjort meg apatisk, så er det kli-
mapolitikk og dens manglende påfølgende gjennom-
føringsevne. Bare tanken på å skulle bruke masse tid 
i internasjonal klimapolitikks’ episenter har vært 
nok til å ta motet fra meg. 

Så feil kunne jeg ta. Gjennom Changemaker har jeg 
det siste året fått følge klimaforhandlingene i FN på 
både mellomforhandlinger i Bonn og klimatopp-
møtet i Lima. Om klimaforhandlingene ikke har 
gjort meg til en kjempeoptimist, har de i det minste 
fått det til å gå opp for meg hvorfor FN-sporet er og 
bør være en viktig arena når vi skal løse klimaprob-
lemene. 

FN-SPORET
Klimaproblemene vi ser i dag er alvorligere enn noen 
gang, og konsensusen om at det er menneskene som 
står bak dem er større enn noen gang tidligere. Sam-
tidig er handlekraften til det internasjonale samfun-
net omvendt proporsjonalt med alvorlighetsgraden i 
problemene vi står overfor. 

Det blir mer og mer tydelig for meg at klimaforhan-
dlingene i FN langt fra kommer til å løse klimaprob-
lemene, og viktigheten av at man ikke stoler blindt 
på at forhandlingene skal ha en enorm forløsende ef-
fekt for klimatiltak. Man er nødt til å starte de mange 
prosessene for å redusere verdens utslipp uavhen-
gig av en klimaavtale. Likevel fyller klimaforhandlin-
gene en ekstremt viktig rolle i klimaregimet. Det er 
den eneste arenaen hvor urettferdighetsaspektet og 

ansvarsfordeling blir diskutert. 
De moralske sidene ved klimaproblemene, det fak-
tum at den rike delen av verden har tjent seg rike 
på å skape problemer for fattige land, har veldig 
liten plass andre steder. I klimaforhandlingene er 
dette noe av det mest sentrale. Ansvarsfordelingen 
er både roten til at det går for sakte, men samtidig 
også nøkkelen til å få hele verden med på den om-
stillingen som må til. Rike land ønsker ikke å ta på 
seg for mye ansvar, mens fattige land kan ta på seg 
større forpliktelser dersom de får nok støtte fra den 
rike delen av verden.

STATUS LIMA
Den seneste rapporten fra FNs klimapanel sier at 
vi har dårlig tid. Jo lengre tid vi bruker på å kutte 
utslipp, jo dyrere blir det og jo større skade vil kli-
maendringene forårsake. “Mulighetsrommet vårt for 
å gjøre noe med klimaendringene blir bare mindre og 
mindre”, uttrykte lederen for FNs klimapanel, Rajen-
dra Pachauri, under åpningen av forhandlingene i 
Lima i desember. Det faktum at det haster har vært 
proklamert lenge, og er noe de aller fleste har fått 
med seg. Likevel gikk ikke forhandlingene i Lima et 
syvmilssteg i riktig retning. 

Hva man håpet på å få ut av diskusjonene i Lima var 
i utgangspunktet noe uklart. Noen deler lå fast, an-
dre mer ulne. Det faktum at man ikke skulle få på 
plass en avtale i Lima, gjorde at man ikke følte på 
hastverket for å komme i mål - det skulle man jo uan-
sett ikke. Målet var i større grad å legge grunnlaget 
for arbeidet i 2015. Hvor godt grunnlag man skulle 
legge, var det på forhånd ingen enighet om. Et man-
tra i forkant var at man ikke skulle legge føringer for 
hva innholdet i neste års avtale ville bli. Det man har 
blitt enig om i Lima er derfor ingen stor avtale, men 
noen elementer som brolegger veien til Paris.

Hovedresultatet fra Lima er altså at man har kom-
met et steg nærmere Paris. Selv om avtalen fra Lima 
definitivt kunne vært bedre og tydeligere på en god 

 En klimaaktivists 
BEKJENNELSE

Tekst: Håvard Aagesen

del områder, har man blitt enig om hvordan alle 
landsbidrag (sånn cirka) skal se ut og hva som skal 
diskuteres i løpet av det neste året. Alt i alt er Lima-
avtalen et (lite) skritt i riktig retning.

DESTINASJON PARIS
Det klimaforhandlingene trenger for å komme vi-
dere er land som tråkker opp stien vi alle er nødt 

til å gå før eller siden. Tilliten i forhandlingene er, 
forståelig nok, av og til nesten fraværende. De rike 
landene har gang på gang lovet å kutte sine utslipp, 
og man har kommet med vidløftige lovnader om fin-
ansiering, uten faktisk å ha lagt pengene på bordet. 
For å bygge opp tilliten er man nødt til å se handling, 
og for at fattige land skal kunne være i stand til å ta 
på seg forpliktelser på utslippskutt må de være for-

Illustrasjon: Torstein S. Throndsen.  
Kilde: all-silhouettes.com & naturalearthdata.com

Som nestleder i Changemaker var Håvard Aagesen til stede i både Bonn og 
Lima for å følge klimaforhandlingene.
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sikret om at de får støtte til det, og kunne føle seg 
trygge på at den støtten faktisk kommer.

Det er dette man skal forsøke å oppnå innen neste 
toppmøte i desember i Paris. Her skal man faktisk bli 
enige om en ny avtale. Alle land skal forhåpentligvis 
ha meldt inn sine bidrag som vil gi en indikator på 
hvor langt unna man er å holde seg innenfor tograd-
ersmålet. Disse vil antakeligvis være et godt stykke 
unna, slik det er med en nedenfra-opp tilnærm-
ing. Spørsmålet vil i større grad være om landenes 
bidrag vil være pådriverne i forhandlingene – om 
bidragene vil være med på å bygge opp den sårt 
tiltrengte tilliten som kan drive forhandlingene på 
rett spor.

HVOR BLE DET AV NORGE I ALT MYLDERET?
I mars har den norske klimadebatten dreid seg om 
Norges forhold til EUs klimapolitikk og prosentvise 
kutt i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Sam-
tidig har Venstre med 
stor bravur fått gjen-
nomslag for å slutte 
med FN-kvoter, uten at 
det sies hva kuttet skal 
erstattes med. En poli-
tikk som viser veldig få 
tegn til å sette i gang et 
stort grønt skifte, som 
regjeringen sier vi må. I mye større grad er det en 
politikk som oljenæringen i Norge er fornøyd med, 
fordi den er forutsigbar for dem; den krever ingen 
endring fra deres side. 

Alt i alt er regjeringens bidrag på mange måter det 
motsatte av hva verden og klimaforhandlingene 
trenger. Har Norge et reelt ønske om å bidra til å 
drive forhandlingene fram-over, er det å utsette ut-
slippskuttene til man har forhandlet med EU feil 
framgangsmåte. Det virker som regjeringen synes 
det er viktigere å skape forutsigbarhet på norsk sok-
kel, enn det å gi utviklingsland den forutsigbarheten 
som ligger i trygg tilgang på kapital til klimatilpasn-
ing og utslippsreduksjoner. 

Det mest frustrerende etter bare ett år med dyp-
dykk i klimaforhandlingene har vært å innse på den 
ene siden hvor ekstremt viktig FN-sporet er, men 
på den andre siden samtidig se at det er langt fra 
avgjørende for faktisk å oppnå det målet vi er nødt 
til å oppnå. Og det faktum at uansett hvor viktige 
forhandlingene er og at man kan forhandle så mye 
man bare vil, er man uansett er nødt til å ta grep i 
alle andre sektorer uavhengig av når og hvor amb-
isiøs en avtale kommer på plass.  

“SLOW 
FASHION” 

Current practices within the fashion industry inflict 
a range of various environmental damages through 
its processes, goals and effects on consumer behav-
ior. An increasingly amount of fashion enterprises 
have caught up on the trend of launching sustain-
able clothing. The million dollar question (quite lit-
erally) then becomes: are these strategies merely a 
reflection of businesses’ own pursuit of increased 
revenues or are they actually founded in a realiza-
tion of the need to tackle the industry’s negative im-
pact on the environment? Contrary to the companies 
that only focus on technical solutions and alternative 
materials there are signs of a so-called “slow fash-
ion” movement emerging. What are the potential for 
these enterprises counteracting the “fast fashion” 
mindset and business models that currently seem 
to dominate the fashion industry? Systems thinking 
can be a useful tool for answering this question.    

FASHION’S NEGATIVE IMPACT 
ON THE ENVIRONMENT
It remains an undisputable fact that today’s fashion 
industry continues to uphold a range of unsustain-
able practices with regard to materials, processes, 
distribution, consumer care and disposal. Fibre 
production can exacerbate environmental dam-
ages such as climate change, effects on water cycles, 
chemical pollution, loss of biodiversity, overuse and 
misuse of renewable resources and waste produc-
tion. However, the various fibre types each intro-
duce specific sustainability issues and impacts on 

ecological and social systems. Reducing waste is a 
major challenge and relates to materials’ potentials 
for renewability and biodegradability. 

Another crucial sustainability issue is the conditions 
under which a material is produced, most notably 
its level of energy, water and chemical use. The con-
cept of “carbon footprinting” has been central in the 
fashion industry as a tool to reduce the use of fossil 
fuels in fibre production. Pressure on water resour-
ces and warnings about “peak water” has become an 
increasingly urgent global issue and this naturally 
affects the fashion industry as well. Hence, from an 
economic as well as a sustainability perspective, it 
is increasingly important to spend resources on in-
novations promoting low-water-use fibres, process-
es and laundry methods. The issue of future water 
scarcity thus affects the overall functioning of the 
fashion system as well as consumer behavior. In fact, 
for garments requiring frequent laundering (and 
drying), consumer patterns have the biggest impact 
on a garment’s aggregate resource use, compared to 
all other production stages.

SYSTEMS THINKING AND 
FASHION BUSINESS MODELS
Applying theories of systems thinking can be a way 
of assessing the actual effect of various strategies 
and efforts introduced by fashion companies. Do-
natella Meadows applies systems thinking in order 
to assess what measures that can accomplish larger 
system changes. By targeting certain leverage points 

The emerging 

Tekst: Eline Kvamme Hagen

“Det blir mer og mer tydelig for 
meg at klimaforhandlingene i 
FN langt fra kommer til å løse 
klimaproblemene.”

movement and prospects for a 
sustainable fashion industry
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a small change can result in greater systems chang-
es. As a consequence, such points tend to be subject 
to power struggles between various actors and the 
higher the leverage point, the more the system push-
es back in order to avoid change. The basic function 
of leverage points is to affect the state of the system, 
also referred to as the stock. Flows, delays, feedback 
loops, rules and goals are all mechanisms set out to 
accomplish this. Meadows argues that most of our 
attention goes to tweaking constants, parameters 
and numbers when in fact this is the lowest leverage 
point for transforming a system and more apt for lin-
ear solutions. Instead, focus should be on changing 
paradigms and mindsets. 

With this in mind, it is a lot easier to judge the ef-
fectiveness of specific sustainable business strate-
gies. There is a highly visible 
divide between companies 
following a “slow fashion” 
model and companies stick-
ing to the ever-faster “fast 
fashion” model. The domi-
nating fast fashion model 
lead consumers to demand 
cheap, variable, mass-pro-
duced clothes rather than 
long-lasting clothes created 
by artisanal craft. Speed and disposability are im-
portant factors in this respect as items of clothing 
are constantly replaced with new, trendier ones thus 
creating huge amounts of waste. Sustainable clothing 
has become a trend in itself and large companies use 
this concept to front themselves as environmental-
friendly businesses. But to what degree is this just a 
PR stunt and in what ways does it actually give rise 
to larger, positive changes in the fashion system? 
To demonstrate, H&M launched a “Conscious Col-
lection” in 2011, introducing new sustainable and 
eco-friendly materials. However, the company has 
been subject to critiques of working conditions, re-
leases of hazardous chemicals and questionable dis-
posal practices. But most importantly the company 
still embodies a focus on trends, cheap clothes and 
constant wardrobe renewal. If it were truly about 
designing a more sustainable fashion industry, 
H&M would need to address the positive feedback 
loop of trends and the increasingly faster cycles of 
fashion production. In other words, material in-
novations are technical responses that only cause 
minor improvements of environmentally damaging 
practices. The company’s image on the other hand 
gains from its focus on “sustainable fashion”, thus 
securing even more profits. The H&M company’s at-
tempts of “greenwashing” is a clear sign of how the 
fast fashion system’s ability to self-organize makes 

it highly resilient to change. Still, entrepreneurs and 
sustainability managers within the fashion industry 
(e.g. Swedish fashion brand “Filippa K”) have devot-
ed a lot of thought into establishing new concepts 
and clothing that promotes sustainable yet easily 
replaceable clothing. Examples are leasing services 
for clothes and producing clothing made from biode-
gradable fabrics that can be composted. This raises 
some interesting questions about the possibility of 
reconciling the concept and logic of fast fashion with 
sustainable processes and products. 

“LIVID JEANS”
Contrary to the rather haphazard H&M sustainabili-
ty projects, Livid Jeans is an example of an enterprise 
addressing higher leverage points for change in the 
fashion industry. Livid Jeans is a denim manufactur-

ing company located in 
Trondheim, Norway. As 
the only apparel manu-
facturing company cur-
rently located in Norway 
it can be characterized as 
an important advocate 
for slow fashion. Owner 
and head of design Jens 
Olav Dankertsen found-
ed the business in 2010. 
Starting from a place of 

genuine interest and care for denim, Dankertsen has 
gained exceptional expertise in the field of denim 
production. From spending up to 13 hours on single-
handedly crafting a pair of jeans, the designer now 
employs a whole team in the newly opened shop 
premises in Trondheim. Despite the design being lo-
cal, Livid Jeans is still dependent on denim that has 
been produced elsewhere. The reason for this is the 
alterations of the Norwegian textile infrastructure 
caused by an outsourcing trend. Fewer and fewer 
domestic industries work with fibre processing. 
In other words, moving production to lower-cost 
countries is a positive feedback loop where Norwe-
gian designers are increasingly dependent on using 
manufacturing facilities abroad. Following this line 
of argumentation, local design such as Livid Jeans 
interferes with the self-multiplying force of the 
loop and counteracts the feedback loop running its 
course and eradicating all small Norwegian fashion 
enterprises. 

The company value locally designed garments of 
high quality and encourages customer care by pro-
viding detailed advise on their websites and in an-
nually issues of their books “Fades of Indigo”. Their 
business philosophy and focus on sustainable cloth-
ing is maintained through their use of social media. 
For instance, the company’s instagram account fre-

quently uses the hashtags “buy less”, “buy local” and 
“support small Norwegian enterprises”. Livid Jeans 
also promotes emotional attachment to their cloth-
ing by encouraging customers to send pictures of 
well worn jeans, which they post on their website. 
The company has launched several competitions in 
producing the best looking jeans. The winning pair 
of jeans shows visible signs of wear and tear and 
usually bears markings of the owner’s life style, such 
as the shape of a wallet in the back pocket. Further-
more, once you have bought a pair of Livid Jeans, you 
are able to return the jeans for free repair at least 
three times.

The business model applied by the Livid Jeans Com-
pany addresses many of the crucial sustainability 
challenges faced by today’s fashion industry. For in-
stance, by encouraging costumers to refrain from 
washing their jeans as long as possible they affect 
consumer behavior and help reduce water use. An 
initially small project like Livid Jeans can tackle 
higher leverage points in the system, such as dis-
rupting the positive feedback loops of Norwegian 
manufacturers relocating, creating new information 
flows and challenging fast fashion goals. The pros-
pects for scaling up the innovations of Livid Jeans are 
limited by the fact that each type of fibre and mat-
erial face specific sustainability issues. By and large, 
Livid Jeans’ most important contribution towards 
addressing the fashion system’s impact for global 
environmental change remains how their business 
philosophy affects people’s views about clothing.

As consumers we can be aware of the difference 
between companies simply incorporating sustain-
ability as a sales pitch and designers advocating a 
cyclical and comprehensive slow fashion model that 
addresses the higher leverage points of changing 
the fashion industry. It’s actually not all about buy-
ing clothes made from Tencel and other sustainable 
materials. Our biggest contribution is to take care 
of our garments and think differently about clothes. 
The designer’s role can be to encourage us to do so. 
Like Jens Olav Dankertsen they can use their vital 
role in the fashion system and aim at affecting con-
sumer behavior by promoting alternative functions 
for the fashion industry than simply “buying more” 
and engaging in thoughtless consumption. After all, 
most Norwegians are fortunate enough to focus on 
quality, not quantity. It’s all in the mindset.

“Our biggest con-
tribution is to take 
care of our garments 
and think differently 
about clothes.”
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Konsernet Wayne Enterprises har skapt en fusjons-
reaktor som skaper ren og evigvarende energi. En 
fantastisk løsning på alle verdens problemer. Vi be-
høver ikke bekymre oss lenger for CO2-utslipp fra fos-
sile energikilder eller radioaktivt avfall fra atomkraft, 
eller naturinngrep fra fornybare energikilder som 
vann- og vindkraft for den sakens skyld. Dessuten 
kan hele verdens befolkning få gratis strøm. Så hva 
er problemet? I en vitenskapelig artikkel skriver for-
skeren Leonid Pavel at fusjonsreaktoren enkelt kan 
bli gjort om til et masseødeleggelsesvåpen. Multi-
milliardæren Bruce Wayne, mannen som har vært 
pensjonert i åtte år fra superheltstillingen som Bat-
man, legger lokk på hele prosjektet,  i frykt for hva 
den kan brukes til. Men selvfølgelig er det en gjeng 
med terrorister som får tak i teknologien. 

Hvis vi hopper fra plottet i blockbusteren The Dark 
Knight Rises til handlingen i en annen superheltfilm 
fra Hollywood som også kom ut i 2012, The Aveng-
ers, så er det en kilde til ren og evigvarende energi 
som kan brukes som masseødeleggelsesvåpen der 
også. 

Utgangspunktet for plottet i begge superheltfilmene 

Klimaforandringer 
i Hollywood
Klimaforandringer og andre globale naturkatastrofer brukes i Hollywood 
både for å lage dystopiske baktepper og vise menneskers feilbarlighet.

Tekst: Torstein S. Throndsen

I både Wall-E og Interstellar reiser menneskeheten ut til 
stjernene for å redde seg selv fra en ødelagt jordklode.

I The Dark Knight Rises og The Avengers er kilden til ren og 
evigvarende energi også en kilde til masseødeleggelse.

Sosiale forskjeller sett i lys av klimaforandringer er tema i 
både Snowpiercer og Kingsman: The Secret Service.

Naturkatastrofene skjer raskt og voldsomt i både 2012 og 
The Day After Tomorrow.

kan virke som utdatert atomkraftretorikk fra 80-tal-
let om motsetningsforholdet til atomkraft som kilde 
til både evigvarende energi og masseødeleggelse. 
Men  det er selvfølgelig mulig å spekulere i at 
Fukushima-ulykken i mars 2011 aktualiserte atom-
kraftretorikken. Her må jeg imidlertid understreke 
at jeg ikke har peiling på når filmmanuskriptene ble 
skrevet.

Klimaforandringer i seg selv er ikke tett tilknyttet 
handlingene i de to superheltfilmene. Hvis vi ser på 
bakteppet i Interstellar (2014), den nyeste filmen til 
Christopher Nolan (regissøren bak The Dark Knight 
Rises), så blir klimaforandringer aldri eksplisitt 
nevnt der heller. Men globale matkriser og hungers-
nød gjør menneskeheten desperat, og som profes-
sor Brand (Michael Caine) sier, “We’re not meant to 
save the world. We’re meant to leave it.” Her snakker 
vi altså om et skikkelig antroposentrisk perspektiv 
som i høyeste grad er teknologioptimistisk. Løsnin-
gen er nemlig å forlate en ødelagt jordklode og reise 
gjennom svarte hull i verdensrommet i jakten på an-
dre planeter som menneskeheten kan bosette.

En annen film hvor menneskeheten også ser opp 
mot himmelen i jakten etter løsninger, er anima-

“We’re not meant to 
save the world. We’re 
meant to leave it.
Professor Brand, antroposentrisk teknologioptimist 
spilt av Michael Caine i filmen Interstellar

sjonsfilmen Wall-E (2008). Tiår med storforbruk av 
produktene til megaselskapet (flernasjonalt selskap 
blir bare ikke dekkende nok) Buy N Large har gjort 
planeten til en eneste stor søppelfylling. Hva gjør 
menneskene? Reiser ut i verdensrommet og fortset-
ter sin dekadente livsstil med roboter som slaver. 
Igjen en form for antro-
posentrisk teknologiopt-
imisme (som forøvrig er 
utgangspunktet til filmen 
Avatar også).

I filmen Snowpiercer 
(2013) forblir menneske-
heten på jorda og for-
søker heller å manipulere 
klimaet med kjemikalier. 
Prosjektet er faktisk så vellykket at jordkloden blir 
en eneste stor iskule. En brøkdel av verdens be-
folkning overlever den menneskeskapte istiden ved 
å komme seg om bord på et tog konstruert av den 
geniale ingeniøren Wilford som reiser verden rundt. 
Filmen kan nok først og fremst oppfattes som en 
kritikk av de store sosiale forskjellene i dagens sam-
funn, da filmen først og fremst handler om et opprør 
blant de laveste klassene bakerst i toget og deres 
kamp fremover i toget og oppover klassene. Sånn 
sett kombinerer filmen både sosiale forskjeller og 
klimaforandringer, og vi kan altså snakke om en film 
som tar for seg bærekraftsbegrepet fra Brundtland-
rapporten.

Sosiale forskjeller og klimaforandringer knyttes 
også sammen i den nye (og svært uhøytidelige) 
spionfilmen Kingsman: The Secret Service. Inter-
nettmagnaten Valentine har sett seg trøtt på at ver-
dens nasjoner ikke får ut fingeren og gjør noe med 
den globale oppvarmingen. Derfor tar han saken i 
egne hender. I god malthusiansk ånd er løsningen 
å utrydde mesteparten av verdens befolkning. Ver-

denseliten kan kjøpe seg plass blant dem som skal 
få overleve utrenskningen. Mot slutten av filmen er 
det en makabert morsom tvist med tanke på akkurat 
dette som jeg ikke skal avsløre her.

En annen film hvor den privilegerte verdenseliten 
også kan redde skinnet mens alle andre går duk-

ken, bokstavelig talt, 
er filmen 2012 (2009), 
regissert av katastrofe-
filmregissøren Roland 
Emmerich. Ekstrem sol-
stormaktivitet varmer 
opp jordas kjerne til 
uante dimensjoner. Den 
gigantiske vulkanen 
under Yellowstone na-

sjonalpark eksploderer og verdens hav stiger noe 
voldsomt, helt opp til Himalayas fjelltopper. Denne 
gangen er løsningen hentet fra Første Mosebok. G8-
nasjonene bygger totalt ni arker med plass til 100 
000 mennesker hver. En del “viktige” mennesker er 
sikret plass. Andre kan betale for å komme ombord. 
Prisen er én milliard dollar per billett.

En annen film hvor de globale naturkatastrofene 
også skjer fryktelig raskt og voldsomt er kanskje  
blockbusteren som først og fremst assosieres med 
klimaforandringer. Jeg snakker selvfølgelig om The 
Day After Tomorrow (2004), også den regissert av 
Roland Emmerich. Global oppvarming smelter pol-
arisen, smeltevannet forstyrrer den nordatlantiske 
havstrømmen, og vi ender opp med starten på en ny 
istid. Snakk om brått tippepunkt.

Hvis vi avslutningsvis flytter oss litt vekk fra det 
lettsindige blockbuster-segmentet, så skildrer 
dramaet Beasts of the Southern Wild (2012) kan-
skje bedre det som er et av fokusområdene for en 
samfunnsgeograf, nemlig enkeltmenneskers tilpas-
ning til klimaendringer i deres hverdagsliv.  
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Studietur
4.-9. mars Lisboa: Denne fine gjengen på 56 

studenter dro på studietur til Lisboa
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Rosso: Deltakerne på tur var svært 
fornøyd med turen og opplevelsene 
de fikk i en fantastisk by.

Fallskjerm: En del av de reisende 
benyttet anledningen til å få se en 
opplevelse de sent vil glemme.

Smale gater: Bratte 
og smale brosteins-
gater gikk enkelte 
på nervene, men det 
hadde også sin sjarm.

Bilbåt: Gjengen dro 
på Hippotrip. Student-
ene fikk se Lisboa fra 
land og vann.

Sintra: Studentene besøkte den 
vakre portugisiske byen Sintra.
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Stort mer profilerte folk på samfunnsgeografi enn PU-leder Maren Susanna Rullestad og 
tidligere PU-leder Hans Petter Jakobsen skal du lete lenge etter. Her er de begge avbildet på 
åpen dag for videregående studenter 12. mars, og i tidligere utgaver av Samfunnsgeografen.

  Foto: Torstein S. Throndsen

Samfunnsgeografiske kjendiser


