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meninger

Hurra for
fedrene!
«Pappaperm» og «fedrekvoter» er to stikkord
fra høstens valgkamp. Der de rødgrønne ønsket
å styrke fars rett til å være hjemme med egne
barn, mens de borgerlige ville fjerne hele fedrekvoten og overlate det til hver enkelt familie
hvem som er hjemme med barna. De borgerlige
vant valget, og fedrekvoten er alt foreslått redusert fra 14 til 10 uker. På sikt åpnes det for å fjerne den helt.
I gårsdagens AN ga vi de to politiske stikkordene et ansikt. Ørjan Olafsen, som har vært
hjemme med alle sin tre barn, og aldri ville vært
tiden foruten. Noe de færreste fedre ville, ikke
minst i Nord-Norge. For det er der flest fedre benytter seg av muligheten for å være hjemme
med sine barn, bare overgått av Oslo.

ANs historie illustrerer det enkel faktum at politiske slagord og politiske vedtak faktisk angår
mennesker og deres liv. Det er det godt å bli
minnet på innimellom, før vi ser oss blinde på
ideologi og politiske strategier. Å kutte i fedrekvoten er ikke bare en teoretisk øvelse, det rammer faktisk noen. I dette tilfelle fedre som gjerne
vil være mer hjemme med barna. Og som heretter vil få det litt
vår mening
vanskeligere.
Det er viktig å
understreke at «fedrekvote» er noe
annet enn «pappaperm». Og at fedrekvoten ikke ble innført av hensyn til
fedrene, men barna. Derfor kan fedre fremdeles få fri
fra jobb for å være
sammen med barna sine. Men de er
blitt litt mer avhengig av en velvillig arbeidsgiver og en velvillig mor.

Fedre bør få det
lettere – ikke
verre.

Regjeringen mener likestillingen er kommet så
langt at mange mødre uansett vil velge å la far ta
mer hjemmetid. Og at norske arbeidsgivere er
like villige til å gi menn som kvinner fri. Det ville
vært fint om vi var kommet så langt, men all erfaring tyder på at det er en ønskedrøm. I den
grad det ikke er et skalkeskjul for å mene at barn
har det bedre med mor hjemme.
Skulle man gjort noe med pappapermen burde regjeringen heller hørt på fedre som Ørjan
Olafsen. Som opplever hele ordningen som
tungrodd og byråkratisk. Å rydde opp i byråkratiet og gjøre det lettere for fedrene burde da
være mer i tråd med både Frps og Høyres grunnholdninger?

Tårer
Tollerne i Junkerdal gjorde søndag et svært
uvanlig beslag. Inne i en polsk varebil fant de ett
tonn grønnsaker, hovedsakelig bestående av gul
løk. Sjåføren ble på stedet i lagt en bot på 10.
000 kroner.
Det er vel slikt man virkelig kan kalle smugling til å gråte av.
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Sammen for Armenia. – Dette var helt

enormt. Jeg hadde ærlig talt aldri trodd at det skulle komme så mange folk hit i kveld. Denne kvelden kommer jeg
aldri til å glemme – ikke så lenge jeg lever. Det var den
spontane kommentaren til en sliten men glad Shirley Bottolfsen etter støttekonserten for Armenia i går kveld.
Nordlands Framtid

Ny fylkesordfører.

Arbeiderpartiets Hilmar
Hansen fra Saltdal ble NOrdlands fylkesordfører for perioden 1964–67. Valget ble foretatt på Nordland nye fylkesting, som ble holdt på Bodø rådhus i går kveld. – Jeg er
klar over at jeg går til et stort og krevende arbeid, sa den
nye fylkesordføreren i sin takketale.
Nordlandsposten

galleri Nordland

Fiskebåten «Havbris» på tur gjennom Nyholmsundet i Bodø en blå og vindfull vinterdag.
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apropos

Smått i stor skala
Da daværende statsminister Jens
Stoltenberg i sin nyttårstale i 2001
proklamerte at «tiden for nye store
vannkraftutbygginger i Norge er
over», trakk naturvernene et lettelsens sukk.
Det var den svært omstridte utbyggingen av Saltfjellet/Svartisen som
var foranledningen til Stoltenbergs
utsagn. Derfor passet det Stoltenberg
å demme opp for videre utbygging i
beste sendetid, med en mer eller mindre bakfull nasjon som sannhetsvitner.

vassdraget. Demonstrantene tapte
kampen. Men vant likevel. Utbygging
av vannkraft i stor skala har siden
vært kontroversielt; til tross for at verden skriker etter ren energi.

Nordland fylkeskommune er opptatt
av å videreutvikle fylket som en ledende
produsent av fornybar og miljøvennlig energi.
Fylkestinget

Altakraftverk til sammen. Men altså
stykkevis og delt.

Nordland er en stor eksportør av
elektrisk kraft, og ett av de fremste
kraftfylkene i Norge. Vi trenger ikke
mer kraft selv.
Naturvernforbundet sentralt har
protestert mot utbyggingen som pågår; en protest NVE ikke ofrer en tanke. Fra Naturvernforbundet i Nordland, eller andre som høylytt burde
engasjere seg i saken, hører vi knapt
et pip. Og det selv om over to tredeler
av de større vassdragene i Norge
allerede er bygd ut, og sju av de ti
høyeste fossene er lagt i rør.

Nå er trenden at smått er godt.
Anne
Småskalakraftverk bygges ut i
Grenersen
stor skala, og knapt noen protesjournalist
terer når det søkes om konsesjon
I ly av den altoverskyggende
i nyhetsredaksjonen
for et lite kraftverk her, og et anklimatrusselen er klassisk nanet der.
turvern på defensiven. KlimaAt dette samlet betyr et anselig
endringene brukes som arguantall elver og fosser lagt i rør, er
Lenkegjengen fra Stilla er blitt ment for at kraftselskap og pridet knapt noen som reagerer på.
vatpersoner får ødelegger napensjonister.
Hvem bryr seg vel om ei lita sideturen rundt oss.
elv i Beiarn eller Gildeskål?
Kraftverk og vindmøller –
Eller Sulitjelma, der det nå foreligvedtok enstemmig i februar 2012 «Re- som begge medfører stor estetisk forger søknader om å få legge
urensning og ødelagt norsk natur – er
gional plan om små vannkraftverk i
åtte vassdrag og fosser i rør.
prisen vi andre betaler for at kraftselNordland». En av målsettingene i plaskapene skal kunne eksportere ren
nen er utbygging av vannkraft tilsvaenergi, som de selger dyrt i utlandet.
rende 1,3 TWh innen år 2025.
Da Alta-utbyggingen i 1979 brakte
Altakraft er blitt en uoffisiell måleNorge så nær en borgerkrig som naenhet på hvor mye energi en kraftutsjonen noensinne har vært i nyere tid
«La elva leve»? Det er helt tydelig at
bygging vil gi. Én altakraft er ca. 500
– og politi ble satt inn mot demonlenkegjengen fra Stilla er blitt pensjostrantene som ville stanse kraftutbyg- gigawatt.
nister.
Nordland fylkeskommune har fakgingen – var det en hel folkebevegelse
i gang for å verne Alta- og Kautokeino- tisk som mål å bygge ut mer enn to
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