
 

 

Sensitivitet: Begrenset 

BG14Bs Toppetasje «Combine» med svar på hva, hvem og hvorfor? 

Toppetasjen BG14B skal utvikles til svært mangfoldig arena der formidling, engasjement og kompetanse om 
miljøproblemer i vid forstand og det som kan løse dem utveksles mellom Norge og mennesker i andre deler av 
verden, og kan knyttes til realisering av FNs bærekraftsmål nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 innen 2030.  
Tiåret i toppetasjen sammenfaller med årene der målene skal nås og senere formidles. Avgrensningen i tid er en 
ressurs som understøtter opplevelsen av hastverk for å nå målene.  

Hos «Combine» skal ressurser finne hverandre i arbeidet for miljøløsningene. En «combined» tilnærming. 
• Combine kan bidra til å «make smart people and real people famous». 
• Verdens og utviklingslands behov med aktuell kompetanse 
• Vår tids teknolgiske muligheter med behovene 
• Befolkningens rett til å vite hvordan miljøet påvirkes og hva som er årsakene 
• Vårt engasjement med etterspørselen etter sannferdige svar 

Å etablere en «hub» for internasjonal kunnskapsdeling, networking, spredning av informasjon, en stimulans for 

sannhetssøkende journalistikk og deling av kjennskap til problemer, kompetanse om løsninger og teknologi, 

som også kan belyse de mørke avkroker der alvorlig miljøskadelige praksiser søker tilflukt når de gradvis er satt 

under debatt eller drevet noe på retrett i vesten.  

Det eksisterer flere strategier som er virksomme og allerede bidrar. Institusjonsbygging, kapasitetsbygging, 

utvikling av juridisk rammeverk. Det er viktig, men ikke tilstrekkelig. Der det ofte skorter er et trygt grunnlag for 

et folkelig engasjement som kan gi etterlevelse, innsyn, kontroll og demokratiske prosesser som adresserer 

problemene på et troverdig og faglig grunnlag.  

HVA? 

Toppetasjen skal være en «hub» for optimistiske og målrettede handling og være en fysisk arena for troverdig 

toveis formidling og idespredning overalt, på alle plattformer, om mennesker og miljø i vid forstand. Her kan 

man dele kjennskap til utfordringer, løsninger, teknologioptimisme og gode praksiser, bygget på verdier som 

likeverd, optimisme, folkelig, engasjert og inkluderende.  

Målet er gjennom folkelige og faglige bidrag innen teknologi, samfunnsplanlegging, urbanisering, klima og 

miljø, demokratiutvikling og journalistikk, fotojournalistikk og formidling å gjøre befolkningen i utviklingsland 

og resten av verden og Norge mer bevisst løsninger på innen det vide feltet fattigdomsbekjempelse basert på 

teknologi, fri debatt, deltakelse, demokrati, med journalister og forfattere og forskere og fagfolk som aktører 

og premissleverandører.  

Produsere litteratur, journalistikk, utstillinger, forskning, foredrag og debatt som øker kompetansen.En 

utstillerarena for og et besøkssenter med rom for frivillighet. Noen arbeidsplasser for miljø- og 

utviklingsjournalister med fokus på de reelle problemene. Kursvirksomhet i avdekkende miljøjournalistikk. 

Noen kontorplasser for forfattere innen forfatterfriby-ordningen. Mulighet for et «speakers corner» lånt fra 

Hyde Park, en tilgjengelig talerstol som man kunne «bestille time» for å ha tilgang til en kort stund. Noen 

lesesalplasser for studenter og aktivister. Det betyr små rom for intimforedrag og ideutvekslinger og debatt 

samt kringkasting, samt en arena for foredrag og events. Det innebærer kanskje også mulighet for 

kortidsarbeidsplasser for journalister, forskere, forfattere og aktivister. Fjernundervisning og nettverkslæring 

innen kritisk, avdekkende journalistikk 

Være et ressurssenter for å formidle nordisk/norsk pressestøtte til utvikling av den frie journalistikk og 

fotojournalistikk i utviklingsland, ved formidling av informasjon og kontakter, formidling av reisestipender, og 

av kjøp av arbeider i form av artikler, foredrag, film, fotoutstillinger 

Sikre journalister i utviklingsland bedre tilgang på trygg informasjonsdeling, utveksling av stoff og tips og gi en 

større mulighet for konseptet «name and blame», som kan fungere mye bedre i vår CSR-fokuserte tidsalder 

 



 

 

Sensitivitet: Begrenset 

HVEM? 

Toppetasjen kan eies i et felles konsortium av samhandlende organisasjoner for den frie presse og det frie ord, 
organisasjoner og fagmiljøer som representerer fagkompetanse og utviklingskompetanse, samt organisasjoner 
som representer det folkelige aspektet og unge menneskers deltakelse. 

Hvis konseptet vinner bør det forankres hos frivillige organisasjoner, innen utvikling, miljø, demokrati, 

ytringsfrihet, innvandrermiljøer  

Kan man tenke seg en form for «konsortium» med 20-40 villige andelshavere som gir faglig input og folkelig og 

ungdommelig forankring og bidrar på sine kommunikasjonsflater, som (uten å ha spurt dem): 

Ytringsfrihetsorganisasjoner som: PEN-klubben, Norsk journalistlag, Helsingforskomiteen, Amnesty. 

Organisasjoner som engasjerer fagkompetanse som Norsk Sykepleierforbund, Tekna, Naturviterne og 

Samfunnsviterne deres studentorganisasjoner. Organisasjoner med et utviklings- og miljøperspektiv som Røde 

Kors, Naturvernforbundet og World Wildlife Fund og Leger uten grenser, FN-sambandet osv.  

Fagkompetanse kan etterspørres fra fagmiljøene i og rundt Oslo, alt fra KS og kommuner med god teknologisk 

praksis, NMBU på Ås, Norsk senter for menneskerettigheter og Nordisk institutt for sjørett ved UiO for NILU, 

NIVA til Journalistutdanningen og teknologimiljøer, samt fagetater i Oslo kommune og andre som ligger langt 

framme på praksisfeltet, herunder også NORAD og UD. 

En beskjeden nødvendig driftsfinansiering bør kunne sikres innenfor rammen av utviklingsbistanden 

HVORFOR? 

Mennesker i utviklingsland lever under sterke miljøbelastninger, herunder også giftstoffer samt narkotika, og 

vekst som kommer fra naturressurser i hav og på land, jordbruksland, skog og vann kommer i for liten grad de 

mest trengende til gode, men fordeles i elitene, mens fattige lever med problemene. 

I altfor stor grad går dette «under radaren» i den rike del av verden. Det er interessant stoff, men ofte tilfeldig 

hva som når nyhetsbildet, og varsler kommer ofte sent, selv om forholdene lokalt ofte er godt kjent.  

Aktører handler i strid med miljøets og menneskehetens behov utfra kortsiktige og individuelle behov, ofte i 

mangel på kunnskap. Byer i fattige land sliter tungt under urbanisering. Byutviklingen skjer med liten folkelig 

deltakelse og ofte med små gevinster for vanlige menneskers behov. Marginalisere grupper og minoriteter som 

urfolk kommer svært ofte til kort, mens teknologi og moderne samfunnsmessige perspektiver egentlig burde 

gjøre dem mer aktuelle i vår tid. 

Teknologi og moderne løsninger finnes, men kunnskap og kapasitet til å etterspørre dem mangler for ofte. 

Denne ubalansen reflekteres i løsningene som velges. Kunnskap kan kommuniseres og 

kommunikasjonsteknologien gir for første gang i verdenshistorien vår tidsalder unike muligheter til 

kommunikasjon 

Det finnes engasjement og det finnes kompetanse og det finnes viljer, problemet er at de i for liten grad finner 

hverandre. Manglende balanse i samfunnsutviklingen skaper uro, sementerer ulikhet, forsterker 

miljøproblemene og utsetter deres løsning, rammer menneskers frihet og tvinger mennesker uten 

forhåpninger ut på desperat flukt.   

Den norske organisasjonsfloraen er mangfoldig og samhandlingen kunne bli bedre med et felles tak over 
målsettingene.  FNs bærekraftsmål er en slik overbygging, men den bør gjøres fysisk. 

Ved Oslo S er selvsagt et fantastisk sted for dette, fordi det internasjonalt, nasjonalt og regionalt er et knutepunkt 
og lett tilgjengelig og svært synlig, ikke bortgjemt. Verdens viktigste målsettinger får med dette et tiår på Oslos 
flotteste sted. 

Det eksisterer utallige informasjonssentre, men ikke noe i nærheten av dette mangfoldige fellesløftet. 
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Om forslagsstillerne; 

Det middelaldrende norsk-cubanske homseekteparet Carlos Alberto Castro Abreu (53) og Thomas 

Bartholdsen (57) fra Grunerløkka.  

Carlos Castro (53) er utdannet i latinamerikansk dans fra Havanas institutt for dans og opptrådte i en 

lang periode på flere av de største dansescenene i Havana og noen ganger i utlandet. Etter hvert 

arbeidet han også med koreografi og styling.  De senere årene arbeidet han med opplysningsarbeid 

for Cenesex, en organisasjon som arbeider med seksualundervisning og likeverdsarbeid i møte med 

HIV. 

Thomas Bartholdsen (57) er finnmarking med norsk, samisk, kvensk bakgrunn. Han har utdanning i 

historie, statsvitenskap, CSR, og språk og har besøkt 64 land. Han arbeidet flere år NORADs avdeling 

for kultur og samfunnskontakt med presse og NORADS støtte til film og video. Han var senere 

informasjonssjef i Naturviterne, før han arbeidet med kommunal utbygging av barnehager og 

omsorgsinstitusjoner.  Etter sju år som fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet arbeider han nå i 

paraplyorganisasjonen Actis som engasjerer seg mot skadevirkninger av rus og spilleavhengighet. 

Han har også jobbet for to tv-aksjoner.  

 

 

 

 

 

 


