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Felles sak med lærerne
Torgeir Bruun
Wyller, pro-
fessor i medi-
sin ved UiO,
leder av Helse-
tjenesteaksjo-
nen

LÆRERSTREIKEN

Den største trusselen mot de
offentlige ordningene for velferd,
utdanning og trygghet som vi
med rette er stolte av i Norge,
kommer fra ledere som ikke vet å
ta vare på ansatte drevet av
trangen til å gjøre godt arbeid. 

I årevis har norske lærere
snakket med foreldre i sin private
telefon om kvelden, gjort rettear-

beid på kjøkkenbordet, hatt søn-
dagen som arbeidsdag for å
forberede uken, spist matpakken
på vei fra et klasserom til et annet
fordi en elev krevde deres opp-
merksomhet etter timen, og som
en selvfølge gått med elevene i
17. mai-tog. KS har åpenbart en
ubendig trang til å bli av med
dette gullet. Binding av arbeidsti-

den vil gi svære usynlige kost-
nader, fordi lærerne naturligvis i
mindre grad vil utføre det arbeidet
som det ikke blir tid til på en
regulær arbeidsdag. På lang sikt
er omkostningene større, fordi
lærerstanden gradvis transfor-
meres fra idealister styrt av tran-
gen til å gi barn og ungdom
kunnskap og holdning, til lønnsar-

beidere prisgitt mål- og regel-
styring og ledet av rektorer som
er gått fra å være pedagogiske
veivisere til å bli arbeidsgi-

Lærerne streiker fordi de møter mistillit fra sine arbeidsgivere. Det er en
erfaring de deler med mange offentlig ansatte, i helsevesenet, universitete-
ne, NAV, høyskolene og politiet.

Hans Petter
Sjøli

La lærerne være lærere.
La oss undervise, ber de.

Skulle ønske legene og
sykepleierne også ba om å
få utøve yrket sitt i stedet for
å bruke tiden til å dokumen-
tere. 

Siv,
Oslo

Enig med Bjarne, Nøtter-
øy i at 20 spørsmål var

et underholdningsprogram.
Da Knut Borge hadde det
var det topp underholdning i
motsetning til nå. 

Inger,
Meråker

Det snakkes mye om
terror nå for tiden. Men

etter 22/7-11, har ennå ikke
politiet og Forsvaret fått nye
og flere helikoptre. Å bevilge
ekstra penger til noe så
livsviktig, har visst ikke re-
gjeringen råd til. Heller ikke
den forrige hadde det. Tafatt-
het og handlingslammelse er
norske regjeringers kjenne-
tegn når det kommer til
terrorberedskap. Skam dere!

Anne,
Oslo

Jeg synes ofte at Oslos
ordfører har en naiv

tilnærming til virkeligheten. 
Åge,

Gjettum

Jonas Gahr Støre har
skrevet «en koloss av en

bok» om bevegelse og
veivalg, melder NRK. Jeg er
mest glad for å slippe å lese
den. 

Jane,
Rogaland

I VG 26. august ble vi
opplyst at nordmenn var

på 44. plass når det gjaldt
bidrag til global oppvarming.
Tidligere i VG ble det opplyst
at all bilkjøring i Norge for-
årsaker en global oppvar-
ming på bare 0,006 grader.
Så hvorfor alle disse miljøav-
giftene som vi betaler? Kan
noen gi en forklaring på
ovenstående påstander på
en objektiv måte? 

Ragnar,
Sandefjord

Brende har tro på varig
våpenhvile mellom Israel

og Palestina. Det har jeg hørt
minst 50 ganger før. 

Odd, Fredrikstad

At en 15 åring blir tatt ut
på det norske fot-

ballandslaget, forteller mer
om fotballandslaget, enn om
15 åringen! I de store fot-
ballnasjonene finnes det
sånne talenter i «bøtter og
spann», men de tar de ikke
med på A landslaget for det!
De bygger dem opp og
bruker tid! Bruk vettet Høg-
mo! 

Asbjørn Westre, Aksdal

● Regjeringen kan ikke lenger
ri to hester samtidig. 

● Togradersmålet krever en
rask utfasing av olje- og gass-
produksjonen, også den norske. 

● Debatten om dette er alt
annet enn et sidespor. 

Oljetiden er ut

På kronikkplass i VG på tirsdag
hevdet oljeminister Tord Lien og
klimaminister Tine Sundtoft at de
er stolte av det norske klima- og
oljeparadokset og at debatten om
å la oljen ligge er et sidespor. Vårt
regnestykke ser annerledes ut.
Norsk sokkel kan ikke tømmes for
olje og gass dersom Norge skal
bli klimavennlig. 

Minst 70 prosent
I sin siste rapport konkluderer
FNs klimapanel med at det ikke
er forsvarlig å slippe ut mer enn
1000 milliarder tonn CO2, fra
2011, dersom vi skal unngå
katastrofale klimaendringer.
Med dagens utslipp har vi brukt
opp denne kvoten allerede om
30 år. 

Fristelsene er store. Klimapa-
nelet beregner at det finnes
3500–7000 milliarder tonn CO2
lagret i kjente forekomster av
fossile energikilder – olje, kull og
gass – som kan tas ut med
dagens teknologi. Teknologiske
framskritt tatt med i beregningen
øker tallet til minst 30 000 milliar-
der tonn. 

Mange teknologiske løsninger
gjør det mindre risikabelt å opp-
rettholde dagens energimiks.
Karbonfangst- og lagring kan
gjøre det mulig å bruke mer
fossile energikilder. De fleste
studier viser faktisk at karbon-
fangst- og lagring allerede er helt
nødvendig for å holde global
oppvarming under to grader. Det

samme kan i stor grad sies om
utvikling av fornybar energi, atom-
kraft og bioenergi. 

Men regnestykket er enkelt.
Med dagens teknologi må minst
70 prosent av alle kjente fore-
komster av olje, kull og gass må
bli liggende i bakken dersom
verdens skal holde global tem-
peraturstigning under to grader. 

Globalt avtaleverk
For å styre utviklingen i riktig
retning, trenger vi en effektiv,
global klimaavtale. Men mens
politikerne nøler, øker utslippene,
og snart har vi sluppet ut alt vi
«har råd til». Den dagen blir
alternativet enten å sette i verk
lynraske (og rådyre) utslipps-
reduserende tiltak, eller å ak-
septere at togradersmålet ryker
(klimakatastrofe). 

Oljeindustrien og politikerne i
de største norske partiene fast-
holder at norsk olje- og gasspro-
duksjon må opprettholdes i
uoverskuelig framtid. Slik ut-
setter vi oss også for økonomisk

risiko. Får vi en sterk global
klimaavtale, slik den norske
regjeringen arbeider for, vil
dette få konsekvenser for lønn-
somheten på sokkelen.

En global klimaavtale vil sette
strengere begrensinger på de rike
landenes mulighet til å slippe ut
klimagasser. Disse landene er de
samme landene som kjøper norsk
olje og gass.

Utbredte misforståelser
Dagens klimadebatt er preget av
tre misforståelser: 1) at Norge

Glen Peters,
seniorforsker,
CICERO Sen-
ter for klima-
forskning

BLI DER NEDE: – Oljeminister Tord Lien (bildet) og klimaminister
Tine Sundtoft hevder at debatten om å la oljen ligge er et sidespor. Men
norsk sokkel kan ikke tømmes for olje og gass dersom Norge skal bli
klimavennlig, skriver kronikkforfatteren. Foto: PETTER EMIL WIKØREN. 

KLIMA OG OLJE

har spesielt strenge miljøkrav til
oljeindustrien, som gjør vår
olje/gass «bedre» for klimaet, 2)
at verden trenger norsk gass for
å redusere klimautslippene, og
3) at framtidig norsk produksjon
av olje og gass kan økes uten
hensyn til rettferdig fordeling.

Først, utslippene fra norsk
sokkel er blant verdens laveste,
men det er forbrenningen, ikke
utvinningen, som står for de store
klimautslippene. Forbrenningen
og produksjonen av norsk olje og
gass gir rundt 500 millioner tonn
CO2-utslipp per år, eller omtrent
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KS burde høre litt mer på Severin
Suveren. Det er ingen skam å snu!
Eventuelt grav deg ned i tide. Lærerne
kommer ikke til å gi seg, og med rette.

Mariette C. Bøe, redaksjonssjef minervanett.no

verens lydige skjemaslaver.
Lærernes kamp er viktig på

to plan. For skolens fremtidige
kvalitet, fordi bare lærere som
opplever tillit vil fortsette å la
seg styre av sine idealer, og
bare lærere med idealer kan gi
en god skole. Men den også
som symbolsak for alle men-
neskebehandlende offentlig
ansatte.

Den styringsideologien som
lærerne kjemper mot er i ferd
med å undergrave verdigrunn-
laget ikke bare i skolen, men
også i samfunnets øvrige

te

100 tonn per innbygger. Det
gjør oss til den fjerde største
eksportør av klimaforurensning
per innbygger i verden. Bare
omtrent 14 millioner tonn av
disse utslippene skjer under
produksjonsprosessen i Norge.
Norsk olje er altså ikke spesielt
klimavennlig. 

For det andre: Gass kalles
ofte et «overgangsbrensel».
Gass kan riktignok understøtte
nye former for teknologi på kort
sikt, men må raskt fases ut på
mellomlang sikt, for å unngå
høyere utslipp. Selv om for-
brenning av gass gir lavere
klimautslipp enn kull, så er det
fortsatt et brennstoff som gir
CO2-utslipp, og derfor ikke en
del av den store klimaløs-
ningen. 

Sist: Rettferdig fordeling er
viktig i en verden på et stramt
karbonbudsjett. Norge må
forholde seg til en vanskelig
avveining: jo mer olje og gass
vi utvinner, jo mindre olje og
gass kan andre, kanskje fatti-
gere, land utvinne. Hva er vår
rettferdige andel? 

Debatten om hvorvidt norsk
olje og gass bør bli liggende i
bakken er ikke bare ideologisk,
den bør også være basert på
risikoanalyse. Jo mer vi henter
opp, jo større risiko utsetter vi
framtidige generasjoner for,
både klimatisk og økonomisk.
Utfordringene for Norge er å
bevege seg videre med en
kunnskapsbasert debatt om
hvordan bevege oss fra fossil-
nasjon til klimanasjon.

Et utslag av at vi mennesker er blitt mange og bor tett sammen, er at vi må
ta hensyn til hverandre. Vi kan ikke alltid få det som vi vil. Derfor lager
samfunnet regler og lover vi må følge. 

Niqab – ja eller nei?

Vi kan like de eller ikke, og brytes de
er det upopulært. Ikke alle er A4. Det
skal være plass til dem også. Når det
er sagt, kan jeg med hånden på
hjertet si at jeg aldri kommer til å si at
det er ok å bruke niqab eller burka. 

Hvorfor? 1) Jeg liker å se ansiktet
til de jeg omgås. Det gir trygghet,
bedre kommunikasjon, gjør det
lettere å bli kjent. 2) Som kvinne er
niqab og burka for meg et kvinne-
undertrykkende hodeplagg. Jeg leser
at noen kvinner tar de på frivillig. Det
hjelper ikke. Jeg vet det finnes krefter
som mener alle kvinner skal dekkes
til. At kvinner skal skjules er for meg
en uakseptabel inngripen i min og
andres kvinners frihet og rettigheter
som fullverdige og likestilte med-
lemmer i samfunnet. 3) Jeg ser det
er mest unge kvinner som tar på seg
niqab, og som Alla Ahmadi selv
skriver, hennes egen mor var imot
det. 

Er dette et ungdomsopprør? 
En protest mot autoriteter som

forteller unge muslimske kvinner at
de ikke får ha på seg heldekkende
plagg? Ville et ja til niqab gjort det
mindre spennende? Vi har alle behov
for å markere individualitet, behov for
å bety noe, være viktige. Det disse

unge kvinnene med niqab glemmer,
er historien bak niqaben og hvilke
andre regler som følger i kjølvannet
bak klesplagget. Kanskje de skulle
forsøke å lytte til sine egne mødre?
Hvorfor kan vi da ikke bare la dem
bruke niqab, i frihetens navn? Liker
jeg at noen forteller meg hva jeg
kan og ikke kan ha på meg? Nei,
men jeg vil være en del av sam-
funnet jeg bor i. Derfor tilpasser jeg
meg. Fordi det er viktigere for meg

å trives og ha det godt sammen
med mine naboer, enn å markere
min individualitet og skrikende
behov for å vise hva jeg mener eller
hvilken religion jeg tilhører. 

Livet er for kort og dyrebart til å
bli kastet bort på trassige hand-
linger som skaper konflikter. Jeg vil
heller kjenne varmen fra menneske-
ne rundt meg og heve glasset i
hyllest til livet. 

Anne Karin Nordskag,
Asker

Ingen
protester?

Torsdag 14. august godkjente
det ukrainske parlamentet en lov
som gir det nasjonale sikkerhets-
rådet vide fullmakter når det gjelder
å blokkere ethvert medium, nasjo-
nalt eller internasjonalt, uten å
spørre rettsvesenet, melder Radio
Free Europe. Reportere uten gren-
ser protesterer. Samtidig er kom-
munistpartiet, som ved forrige valg
fikk 13,6 prosent av stemmene blitt
forbudt. Jøder blir forfulgt, man
prøver å forby det russiske språket,
og 3. mai ble ca. 60 demonstranter
jagd inn i et fagforeningshus i byen
Odessa i den østlige delen og brent
levende. Hvorfor protesterer ikke
våre hjemlige politikere? 

Gunnar Kollstad

Også så kjempe
irritert, da! 

I tirsdagens utgave av VG langer
Helge Hammelow-Berg ut mot
Moholt og Solli-Tangen. Du irriterer
deg veldig over feil bruk av «da» og
«når» under TV 2 programmet
«Skal vi danse» på lørdag. Det
skjønner jeg. Jeg kan irritere meg
selv, jeg. Og da kan jeg tenke meg
det er kjempe irriterende for en
tidligere norsklærer. Allikevel er jeg
litt rund i kantene. Det er så mange
andre, og mye viktigere ting å
irritere seg over en lørdag kveld.
Orddelingsfeil for eksempel! For
DET er irriterende det. Kjempe
irriterende. Og som du sier; dette
TV2 programmet er innenfor kom-
fort sonen. Et hygge program for
små og store med andre ord.
Kanskje ikke nødvendig å hisse seg
opp så veldig. Dessuten kan alle
gjøre feil. Selv en norsk lærer fra

Store deler av den vestlige verden, inklusive
Norge tar avstand fra IS henrettelser av men-
nesker som ikke vil konvertere over til Islam
slik den var ved opprettelsen for rundt 600 år
tilbake.

På norsk fjernsyn (22/8) så vi hvordan Isla-
mistene i Gaza behandlet sine innbyggere.
De henrettet mange av sine egne foran øyne-
ne på mange andre. Årsaken ble oppgitt til å
være at disse angivelig hadde fortalt Israel
hvor enkelte Hamas ledere holdt til slik at
Israel kunne bombe huset der disse holdt til.

Det var ingen rettergang og ingen som tok
avstand fra en slik summarisk handling. Jeg
kan ikke se at denne måten å behandle sine
egne er så forskjellig fra den måten som jiha-
distene i IS opptrer ved vilkårlige henrettelser.
Jeg henstiller til norske myndigheter om ikke
å bevilge penger til gjenoppbyggingen av
Gaza slik lederne der opptrer.

Kåre Eriksen,
Oslo

Må lære seg å følge loven 
Når PST nylig gikk ut med tanken om
å foreslå at man skal ha adgang til å
lagre stordata for bedre å sikre norske
interesser, hadde alle partier repre-
sentanter som gikk mot dette. 

Jeg skulle bare ønske de tok seg
tid til å sette seg inn i hva forslaget
innebærer før de går ut med broiler-
aktige forsvar av rettsstaten. Den
liberale rettsstaten er også avhengig
av at vi skjermes mot vold og terror,
ellers vil tilliten til dens fundament
forsvinne. 

PST har ikke foreslått å fjerne
uskyld presumsjonsprinsippet om at
alle er uskyldige inntil det motsatte er
bevist, da det gjelder etter EMK
artikkel 6. nr. 2 som de som kan sin
Andenæs vet, men har bedt om
tilgang til virkemidler mot den største
terrorfaren mot Europa vi har sett på
lenge.

Etter å ha observert spesielt Høyre

i tiår, så er det symptomatisk at
partiets representanter alltid vil at alle
andre skal være lovlydige, men som
reporteren fra SVT sa nylig, ikke
gjelder for dem selv. Dette viser også
undersøkelser i Norge. 

Så kjære politikere, ta dere tid til å
sette inn i forslaget før det avvises, så
kanskje det er mulig å ha tillit til at
demokratiet fortsatt fungerer i vår
liberale rettsstat.

Tommy Bech,
Nittedal

● Alle innlegg blir vurdert 
og alle får svar. 

● Vi forbeholder oss rett til 
å kutte i manuskriptene.

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

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

Hele det offisielle Norge synes gå på
kne og tilbe disse menneskene som

foretar den moralske prestasjonen det
er å ta avstand fra halshugginger av
kvinner og barn.

fellesskapsinstitusjoner. Politi,
sosionomer, leger, sykepleiere
og professorer er der ikke
lenger for å gi et trygt samfunn,
hjelpe klienter, behandle pasi-
enter eller fremskaffe ny kunn-
skap, men for å kunne gi fine
rapporter om måltall og mile-
pælsplaner, pasientproduksjon
og publikasjonspoeng. 

Slik råtner et offentlig fi-
nansiert velferdssamfunn på
rot, og kravet om private alter-
nativer vil tilta. Derfor er lærer-
nes kamp vår alles kamp.

Henrettet 
sine egne

Stokke kan gå i en språk felle nå
og da. Eller hva? S. B.,

Lillestrøm Hvorfor?
Åpent brev til Profetens Ummah
v/ Ubaydullah Hussain. Det jeg lu-
rer på er hvorfor bor du i Norge da
alle nordmenn er vantro mennes-
ker ifølge dine utsagn. Hva lever
du av her i Norge, det er vel ikke så
at det er den norske stat som for-
sørger deg (NAV?) Du står vel fritt
til å forlate dette landet du bor i
om du vil. Du påstår også at du vil
innføre sharialover i Norge, men
disse lovene er det vel dere eks-
tremister som har oppfunnet? Jeg
har ikke funnet noe om disse lover
i koranen. Ved en demonstrasjon
du hadde sa du at dere tørstet et-
ter hevn, hevn for hva? Er det hevn
for at du bor i et demokratisk sam-
funn og nyter av demokratiers go-
der? En som tolererer alle religio-
ner.

Kåre Stenberg,
Årjeng

Kjell Skartveit, verdidebatt.no
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