Onsdag 25. september 2013

Sosialdemokratiet har ikke klart
å bevare troen på de store,
moderne ideene om kollektiv
frihetskamp og fornuftens styre.
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Demokrati handler om at
man også bytter
statsminister i ny og ne.
Jens Stoltenberg, til Dagbladet.

Francis Sejersted, til Klassekampen.

e private

Politisk ekspertise og tillit
I forkant av siste stortingsvalg gikk
enkelte fagpersoner innenfor samfunnsvitenskapen åpent ut og
erkjent sine partipolitiske sympatier.
Ja, noen har endog gått så langt at
de tilkjennegir både medlemskap
og eventuelle tillitsverv i samme
parti.
For noen år siden sto professor i
sammenlignende politikk – ironisk
nok – Frank Aarebrot, «frivillig»
frem og bekjente at han var medlem av Arbeiderpartiet. Det er
selvsagt en fullt ut legitim sak å
erkjenne som privatperson i et
demokrati, men straks mer tvilsomt
i profesjonell sammenheng. Dette
gjelder både i forhold til eget parti
(inhabil), men i enda større grad
overfor andre partier (partisk!), jf.
spesielt den senere tids debatt
omkring Fremskrittspartiet. Tilliten til
professorens kompetanse minker
omvendt proporsjonalt med hans
økende antall uprofesjonelle utspill.
Aarebrot ere ikke alene om

ovennevnte tvilsomme «praksis» – i
etisk forstand. Især i NRK finnes
journalister og kommentatorer med
klar politisk «slagside», dette især i
forhold til Midtøsten-konflikten, med
åpenlys propalestinsk sympati og
tilsvarende antiisraelsk innstilling.
Enhver fagperson gir seg ut på ville
veier når vedkommende fremstår
som (parti-) politisk aktør i jobb- og
mediesammenheng.

Arild H. Gjerde,
Harstad

Lurt av NRK
Nå er det på tide at NRK bestemmer
seg for hva de vil. Først går de ut og
forteller folket at FM båndet skal slukkes etter en bestemt dato, og at folket må skaffe seg DAB radioer. Deretter viser det seg at det ikke er nok
lyttere som har gått til anskaffelse av
en DAB radio, og da blir slukkedatoen på FM båndet utvidet med et par
år.
Så får vi nå etter hvert høre at de
og de programmene kan vi nå lytte til
på DAB +. DAB+ lar seg ikke ta inn
på en vanlig DAB radio. Den nye radiokanalen til godt voksne som de nå
reklamerer for, kan vi lytte til på
DAB+ fra begynnelsen av oktober.
Det er da mange lyttere rundt om i
landet som ikke kan få inn denne
kanalen siden de kun har en «vanlig» DAB radio, uten pluss. Ser gjerne at NRK kan komme med en fornuftig kommentar i denne saken.

Tor van der Lende,
Norsk Radiohistorisk Forening

Erna må bli mer lydhør
Stoltenberg & co tapte valget med klar margin. Ikke rart, da de rødgrønne
var merkelig distanserte fra hva velgerne reelt ønsket. De glemte at de
faktisk er velgernes tjenere, ikke våre herrer.

Danmark har allerede fulgt
Høyres mantra om å «ta alle
gode krefter i bruk», ved å
privatisere deler av pleietjenestene. Dette er også Fredericia
forpliktet til, og byen har 16
private tilbydere.
Men her møter byen nå
utfordringer. Tenk deg at du er
leder i et privat firma som lever
av å selge pleietjenester til
kommunen.
Ville du investere store
ressurser i å lære brukerne å
klare seg selv?
Selvsagt ikke. Som en rasjonell aktør som lever av pleietjenester, sier det seg selv at det
er en vanskelig jobb for kommunen å få den private pleiefirmaet til å lære sine pasienter å
klare seg selv.

Mister grepet
Høyre og Frps resept er privati-

sering av tjenester, for eksempel pleietjenester og sykehustjenester. Ulempen med dette
er at man mister styring. Kan
hende kan mer penger spares
og flere tjenester bli bedre ved
å satse tungt på innovasjon i
offentlig sektor. For å skape slik
innovasjon, trengs mer opplæring av ledere – noe Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiNT
og HiST) har bidratt til ved å gi
350 ledere i norsk offentlig
sektor en av de beste lederutdanningene som er tilgjengelig
gjennom MPA-programmet.
Noen ganger må de som
skal gjøre jobben slippes mer
fri, og slippe meningsløs
rapportering og mistillitsbasert ledelse.
Det er kanskje mer krevende, men også mer effektfullt,
enn ideologisk basert konkurranseutsetting.

Med en ny regjering
er det å håpe at
velgerne blir hørt og
preferanser innfridd.
Det er eksempelvis to
områder hvor politikeren er lysår unna
mange velgeres
virkelighetsoppfatning:
Bistand/ u-hjelp er
det rimelig oppslutning
om, men når 169 av
309 bistandsprosjekter
er underkjent og
penger regelrett rotet
bort må hele bistandshåndteringen
gjennomgås. Vi kan
ikke fortsette å øke
bistandsposten hvor
ca. 12–15 milliarder
rotes bort årlig fordi KrFs Knut Arild
Hareide skal sove bedre om natten!
Det er bedre med 10 milliarder som
fungerer enn 20 milliarder som
«forsvinne.»
Bompenger er egentlig en skjult
tilleggsskatt som rammer helt
tilfeldig fra 55.000.- pr år for en
familie til null for en familie med
«riktig adresse.»
Og så er det en nærmest hysterisk holdning til et rettferdig skatte-

Ny regjering?
Håper ikke Frp går i samme fella

det offentlige systemet, er det
viktig med en klar bevissthet
om hva som har betydning i
ulike menneskers hverdag.
God kunnskap om religioner og
kulturer vil være svært nyttig,
både for rettsanvendelsen i
konkrete saker, og for konfliktløsning på lavere nivå.
Lederartikkelen i VG understreker behovet for at alle har
likhet for loven, og det er et
prinsipp vi alle deler. Men skal
vi sikre likeverd og likebehandling må vi samtidig styrke
norske rettsinstansers legitimitet
i alle miljøer. Da må rettsapparatet ha den nødvendige kunnskap om hvilke kryssende
● Vi forbeholder oss rett til
å kutte i manuskriptene.

som SV gjorde i regjeringssamarbeidet med Ap. 80 prosent av
Frp-velgerne stemte på partiet på
grunn av asyl- og innvandringspolitikken til Frp. Lofoten, Vesterålen og Senja teller ikke i den
sammenheng, penger har vi nok
av!
Harald K.,
Bodø

Jeg bare spør
På Si det i lørdagens VG er det

LEDER: Norsk lov skal gjelde i
Norge skrev VG.

verdisett vi alle lever under.
Dommen blir nok den samme
uansett. Men kanskje kommer
vi raskere til målet.

● Hovedkronikk: 4000 tegn.
● Replikk: 1500 tegn.

en viss Carl I. Hagen som utbasunerer sin skepsis til menneskeskapt klimaendringer. Han
avslutter med følgende: «Kanskje
dette noe annet er årsaken også
nå og at det er mulig at den naturlige gassen fra fotosyntesen CO2

● Alle innlegg blir vurdert
og alle får svar.

system hvor bompenger er det stikk
motsatte? Når nærmere 50 øre av
hver bompengekrone går bort i
renter og administrasjon blir det
spinnvill sysselsetting og galskap.
Nå er det ikke vanskelig å få tak i
hva befolkningen forventer seg av
en ny borgerlig regjering. Skulle
Erna & co. likevel tvile bør folkeavstemning unntaksvis vurderes. Når
folkeavstemning er viktig rundt OL
2022, er ikke bistand og bompenger

mindre viktig å få avklart!
Flertallet av velgerne har vært
misfornøyd med den rødgrønne
politikken fordi den ikke har vært i
pakt med hva velgerne forventer.
En mer lydhør og imøtekommende
Erna & Co kan fjerne politikerforakten, både velgernes overfor
politikere og politikerne over for
velgerne.

ikke er så farlig likevel. Jeg bare
spør.» Og jeg som trodde at resultatet av fotosyntesen var at plantene forbruker CO2 og avgir oksygen
– ikke motsatt. Jeg bare spør ...
Dag O. Johansen,
Rognan

satsingen «Gnist», som skulle
skaffe tilstrømning til læreryrket.
Rundspørringen som Utdanningsforbundet har gjort blant sine medlemmer, altså lærerne, viser at det
ikke akkurat gnistrer av undervisningen når elevene må sitte
alene nær læreren er borte. Det
finnes ikke vikarer med lærerutdanning å sette inn!
Ex-lærer

Gnistrer ikke
Nær halvparten av de spurte
lærerne sier at vikarer settes inn av
og til, sjelden eller aldri når lærerne
er borte (Aftp.). Resultatet av rundspørringen er urovekkende sier
lederen i Utdanningsforbundet.
Avtroppende skoleansvarlig stadsråd Kristin Halvorsen (SV) har skrytt
av læreropptakene i lærerbladet
Utdanning hvert eneste år etter at
SV overtok ansvaret. Hun viser til

● All kommunikasjon med redaksjonen
må foregå skriftlig via vår epostadresse.

NIBOR,
Oppegård

Frps ministere
Når kvartetten Solberg, Jensen,
Grande og Hareide nå skal fullføre
kabalen, bør Frp ha finansministeren, samferdselsministeren, og
innvandringsministeren. Først da
kan denne regjeringen bli i stand til
å tilføre Norge noe virkelig nytt og
bra for landet!
Terje Haugom,
Bergen

