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Snevert om språk
I SIn leder 2. september viser BT et

ganske snevert syn på både språk
og internasjonalisering når de opp
muntrer universitetene til å bruke
mest mulig engelsk faglitteratur
(for å unngå «å gå baklengs inn i
fremtiden»).
For det FørSte overser BT helt og

holdent problematikken rundt det å
beholde og videreutvikle norsk som
akademisk språk. Mener BT at vi
som nasjon skal legge oss på en
linje hvor språket vårt brukes kun
i privatsfæren?
For det andre er BTs holdning til

internasjonalisering og språk pro
blematisk. Det er utvilsomt viktig
med internasjonalisering og språk
kunnskaper, men betenkelig at BT
later til å tro at internasjonalisering
er lik engelsk språk. BT bør heller
oppmuntre universitetene og sam
funnet for øvrig til å utbygge språk
fagene videre og oppmuntre
studenter til studier i språk generelt.
Å pleIe vÅrt eget språk burde være
en selvfølge, men Norge trenger
også kunnskaper om og i andre
språk og kulturer. Slik kan vi unngå
å gå baklengs inn i fremtiden.
Leiv egiL Breivik og ToriL Swan
profeSSorer i engeLSk SpråkviTenSkap

Unødvendig øl
Kva har ølglaSet å gjera hos

Strand og Kristiansen? Såg på TV 2
Nyhetskanalen i dag. Der hadde dei
to nemnde kommentatorane invi
tert representantar frå MDG og SV
til å diskutera ma. Miljøpolitikk.
Kvifor må TV 2 ha med ølglas? Flott
at politikarane hadde vatn i glasa
sine. Er det ølprodusentane som
krev at fylte ølglas skal vera med?
Kva med haldningsskapande
arbeid? Er det ok for TV 2 at de blir
drukke alkohol i arbeidstida? Der
som det var alkoholfritt, burde det
tydeleg ha kome fram.
Dagfinn Boge,
inDre arna

Sløvende medisin
taKK tIl BerIt I. tvIBerg som igjen

fokuserer på bruken av Haldol i be
handlingen av urolige, demente
sykehjemsbeboere. Jeg er en av
mange pårørende som har sett hva
dette medikamentet gjør med
pasientene.
MIn Far gIKK fra å være i god fysisk

form (gikk uten støtte, spiste selv
med god appetitt og god blikkon
takt) til å bli nedsløvet og få pro
blemer med å ta til seg næring.
Ved spørsmål til pleiere, fikk min
mor vite at han var satt på Haldol.
Der satt han sløv og siklende med
haken hvilende på brystet store
deler av døgnet, for han kunne jo
ikke ligge ned med et hode som
ikke ville bakover. Min mors be
kymring og fortvilelse har ikke
vært større.
etter Å ha leSt Tvibergs forrige
innlegg, kunne jeg fortelle min mor
at nakkestivhet var en av mange
bivirkninger av Haldol. Hun ble på
en måte lettet av forklaringen. Min
far ble tatt av Haldol i siste liten,
han var nær ved å svinne helt
hen/sulte i hjel. Etter 2–3 md. sitter
han igjen oppreist, har god appe
titt, øyekontakt og responderer på
fysisk kontakt. Hadde vi ikke rea
gert, hadde min far vært død. Det
er på tide at bruken av dette medi
kamentet forbys.
ingriD H. wiig
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Eg kan love dykk at dersom Monica Mæland hadde sove ei veke i senga mi med vindauget ope,
hadde ho vorte galen av bråket som vi må forhalde oss til om natta.

Nygårds
parkeN
Mari eide,
lektorstudent ved UiB

eg er gjerne litt bortskjemt som
kjem frå Os, der alt eg høyrer
når eg legg meg er vinden i
trea, havbruset frå Bjørnefjor
den, og ein fritidsbåt i ny og ne.
Eg står opp til utsikt over fjord,
fjell og flotte Folgefonna, og har
naturen som næraste nabo på
alle kantar av huset.

I KolleKtIvet MItt bur vi 5 jenter
som alle tek utdanning på mas
ternivå på UIB, Høgskulen, BI
og NHH. Vi sit på lesesalen kvar
dag, vi trenar, vi jobbar, vi treng
søvn. Denne veka har eg ringt
politiet to gonger på nattetid på
grunn av støy frå parken, førige
veke en. Politiet har vore i og
rundt parken meir eller min
dre kvar dag dei siste vekene på
grunn av naboar som har gje
ve beskjed om støy eller andre
alvorlege hendingar i parken.
deI narKoMane ferdast utanfor
vindauga våre heile natta. Dei
skrik, kranglar og hissar kva
randre opp, og held oss alle i
kollektivet meir eller mindre

og ein Treng iKKje å vere einig i
heile programmet til partiet for å
støtte det. Så vi får håpe at flest
mogleg klimainteresserte veljarar
gir si røyst til MDG.
Einar Bardal, Voss

ingen leger er glemt
Christopher Elnan Kvistad og Bjørn
Liljestrand Husebø hevder i BT 2.9
at Spekter har gjort spørsmålet om
faste stillinger for leger i spesial
isering til et forhandlingsspørsmål.
Dette er åpenbart en misforståelse
som må oppklares.
REDD: Korleis er det mogleg at ein så stolt og flott by som Bergen lar seg kontrollere av ei gruppe narkomane? Kvifor kjenner eg
meg redd og utilpass utanfor mi eiga bustad om kvelden og natta? spør innsendaren.
foTo: oDD nerBØ

vakne heilt til politiet kjem.
Vi får rett og slett ikkje sove
på grunn av uroa, og i des
se finversvekene har det vore
ekstra ille fordi dei
held på heile natta.
Eg har aldri sett så
mange narkomane
samla i Nygårds
parken som no, sa
den eine sambuaren
min sist veke. Det har aldri vore
verre enn no.

det skjønar eg – og eg ser det
kvar dag. I skrivande stund sit
det ei påverka, tydeleg frustrert
kvinne utanfor vindauget mitt
og rotar i bosset
vårt. Ho grin. Ho er
så sliten og utkøyrd.
Men eg må berre
lukke vindauget, eg
tør verken å hjelpe
henne eller kjefte
på ho. Eg vil ingen av delane
heller – eg er berre så lei.

IronIen er dryppande – vi som
ønskjer å drive samfunnet vida
re gjennom å fullføre ei utdann
ing på masternivå vert heldt
vakne av dei som ikkje bidreg.
Dei som har hamna heilt utan
for systemet. Dei som ikkje veit
kvar dei skal halde til om natta
– eller dagen for den saks skuld.
Dei lev eit hardt liv, det veit eg,

proBleMet er at dei narkomane
kan vere så uforutsigbare at vi
ikkje tør å forhalde oss til dei.
Vi er redde for utfallet dersom
vi vel å blande oss inn i ein situ
asjon. Difor sit vi att og høyrar
på at hundane deira bjeffar, og
at dei snøvlar og hoiar i ein desi
belskala du ikkje trudde var
mogleg å oppretthalde gjennom

Det har
aldri vore
verre enn no

heile natta. Lunta vår byrjar og
kortast ned…
eg plar alltId å sjå godt rundt
meg når eg låsar opp hovuddøra
i frykt for at nokon gøymer seg
utanfor og planlegg å ta seg inn
i bygningen i det eg låsar opp.
Eg veit at dei narkomane kjen
ner på dørhandtaka våre om
natta. Det høyrer eg også. Eg
veit også at dei kjennar på dør
handtaka på bilane våre som av
og til står utanfor. Eg veit at det
var ei episode på Nygårshøgda
denne veka der utfallet kunne
ha vore mitt verste mareritt.
Kvinna som måtte sloss for å
kome fri frå ein utanlandsk inn
brotsmann kunne ha vore meg.
Dette er ikkje ein trygg stad å
bu, og at det skal gå utover oss,
synast eg er djupt urettferdig.

Justisministerens floskler
asyl
njaal Sæveraas,
pensjonert byretts
dommer

en 18 År gaMMel pike som i 11 år
har bodd på asylmottak, Jasmin
Tunc, har i BT den 29. august
stilt justisministeren noen
enkle spørsmål. Det Jasmin vil
ha svar på, er for det første når
ministeren mener «barnas beste
er viktigere enn innvandrings
regulerende hensyn». Hun spør
videre om på hvilken måte
justisministeren mener «det
kan unngås å straffe barna for
foreldrenes mulige feilaktige
valg slik at barnas selvstendige
rettigheter ivaretas i det norske
samfunnet».

Treng ikkje vere
einig i alt
når ein VeiT at dei partia som har
vore representert i regjering og/
eller på stortinget dei siste åtte åra,
ikkje har klart å gjennomføre ein
effektiv klimapolitikk, burde alle
gode miljøkrefter ønskje velkomen
eit blokkuavhengig miljøparti som
Dei Grøne. Med god oppslutning
er det ein viss sjanse for at dette
partiet kjem i vippeposisjon på
tinget, og såleis oppnå betydeleg
innverknad.
Alle miljøorganisasjonane burde
slutte opp om partiet. Reell usemje
om viktige punkt burde vere
grunnlag for sakleg diskusjon og
gradvis tilnærming. Nokre av
desse er punkta er kontroversiell
og svaret er ikkje opplagt.

Vi held ikkje ut

no har eIt hektisk studentliv
teke over. Tida er spennande
ny, men Bergen er likevel ein
fin overgang for oss strilar, for
vi har framleis fri natur tilgjeng
eleg, og eit par fjell å bryne oss
på. Eg har vore så heldig og fått
rom i eit bufellesskap i Park
veien på Nygårdshøgda. Gata er
utruleg koselig, med gamle vel
halde – og fargerike murhus,
og Muséhagen like ved. Desse
omgjevnadane gjer at du får
kjensla av å høyre til, kjenne
deg litt som heime, men utanfor
vindauga mine finst eit alvorlig
og veldig synleg problem. Og
det er stort. Nygårdsparken ligg
like ved huset vi bur i, og det
merkast.

jUStISMInISterenS Svar er stort
sett tomt ordrabalder. Hun inn
leder svaret med å fremholde
at hun ikke kan kommentere
Jasmins konkrete sak, noe
Jasmin heller ikke har bedt om.
I Stedet vIl hUn si noen ord gene
relt om regjeringens politikk
for barn som har vært lenge i
Norge. Så kommer en tirade om
at regjeringens politikk er «rett
ferdig». Deretter sveiper hun
innom foreldrenes ansvar for
å rette seg etter norsk lov. Og
så durer hun løs på foreldrenes
misgjerninger som de – og deres
barn – må ta konsekvensene av.
hUn gIr IKKe skikkelige svar på
Jasmins spørsmål, snarere er
redegjørelsen gjennomsyret av

selvfølgeligheter. Det nærm
este hun kommer er følgende
formulering: «Barns tilknytning
til Norge og barnets beste er
grunnleggende, viktige hensyn.
Men det er riktig å legge vekt på
innvandringsregulerende hen
syn også». Og det var det. Kan
skje mener justisministeren
at denne floskelen er svar på
Jasmins spørsmål.
det er ForSteMMende at justis
ministeren
smetter
unna
Jasmins spørsmål som et såpe
stykke. Hva angår det første
spørsmål, er det overhodet ikke
besvart. Svaret kommer ikke
nærmere enn til å opplyse om
at de to hensyn må veies opp
mot hverandre. Det andre spørs
målet har justisministeren ikke
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gitt noe svar på, uten å henvise
til foreldrenes ansvar.
«dU MÅ lov lyda eller land fly»,
het det i gammel norsk rett.
Det er et ordtak som også kan
ha gyldighet i dag. Men en del
av disse lovbryterne kan ikke
sendes ut, ganske enkelt fordi
de ikke har noe kjent hjemland
de kan sendes til. Andre har
et hjemland de kan sendes til,
men for dem slår hensynet til
barna inn med full tyngde.
hvorFor IKKe skjære gjennom
problemet og la familiene som
hovedregel få bli  av hensyn til
barna. Lykke til, Jasmin.

HelseminisTeren HAr besTemT at

flest mulig leger i spesialisering
skal ha fast ansettelse. Dette er
ikke noe forhandlingsspørsmål.
Men dagens tariffavtale har ikke
noen bestemmelser om hva slags
lønns og arbeidsvilkår legene skal
ha når de er ferdig med spesiali
seringsløpet og før de har fått en
overlegestilling. Det er i hovedsak
disse bestemmelsene Legefor
eningen og Spekter ikke har blitt
enige om.
deT er en groV påsTAnd fra

Kvistad og Husebø når de hevder
at leger ikke sier fra om uaksept
able forhold fordi de er redde for
at arbeidsgiveren ikke skal gi dem
forlenget kontrakt. Alle norske
sykehus har etablert varslings
systemer, slik Arbeidsmiljøloven
anviser. Det er i alles interesse at
alle ansatte melder fra om kritikk
verdige forhold.
KVisTAd og Husebø tar videre feil
når de hevder at tariffavtalen bryt
er Arbeidsmiljøloven. Legefor
eningen og Spekter er ansvarlige
parter, som selvsagt ikke avtaler
ulovlige tariffavtaler. Legenes tariff
avtale har avtalt unntak fra en del
arbeidstidsbestemmelser i loven,
men dette er lovlige unntak, og
tariffavtalen inneholder også en
rekke vernebestemmelser som
supplerer loven.
I tariffavtalen har vi også avtalt
oppsigelsesfrister. Som regel er det
Akademikerne/Legeforeningen
som sier opp avtalen, denne gang
har Spekter gjort det, nettopp for å
komme i dialog med Legeforenin
gen i god tid før neste forhand
lingsrunde for å få diskutert stabile
arbeidstidsordninger for legene,
som også gavner pasientene.
Det er greit å være uenige i for
handlingsspørsmål, men faktum
må være riktig. Det er synd at Kvi
stad og Husebø ikke satte seg til
strekkelig godt inn i disse før de
skrev i BT.
Gunnar larsEn,
dirEktør for kommunikasjon oG
samfunnskontakt i arBEidsGiVEr
forEninGEn spEktEr

En ny flyktningpolitikk vil frigjøre titalls milliarder kroner i året, penger som kan brukes til å gi langt flere
mennesker i nærområdene et verdig liv.

Menneskesynkortet
VALG 2013
Hege storhaug,
Human rights service

La meg først være personlig: i
over 20 år har jeg nær sagt daglig kvernet rundt løsninger på
nye menneskelige utfordringer
Norge står overfor: småbarn født
i Norge som er rituelt lemlestet. Unge kvinner importert til
Norge som barnehustruer. Jenter i skolealder med dødsangst
skrevet over hele ansiktet fordi
de frykter at de som de elsker
høyest – mor og far – skal drepe
dem fordi de nøler med å bruke
kropp og sjel til å sikre en fetter innvandring vie ektesengen.
Deretter de første møter med
politikere som i sjokk ikke tror
hva du forteller. Og den dagen de
samme ikke lenger kan benekte
Norges nye groteske virkelighet,
så tramper trollet med et brak
inn på scenen: Virkeligheten
vrenges og tilpasses egne partiinteresser.
Taperen er solide løsninger på
åpenbare problem. Enkeltindividet ofres, og slik forvitrer vårt
samfunns humanitetsgrad dag
for dag.

kortet, som Heikki Holmås, som
rant over av Møllers tran da han
påstod at forslagene er ”det sterkeste angrepet på folks grunnleggende rettigheter” han ”har
sett i hele (sitt) politiske liv”.

Hrs HAr bidrATT til Frps Bærekraftutvalg, med mandat om en
verdimessig og økonomisk bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk.
Utvalget
kom
frem til unike
løsninger basert
på omsorg for
sårbare barn og
unge, og løsninger som kan sikre velferdsstatens bærekraft
for generasjonene etter oss, da
SSB-tall viser at ikke-vestlig innvandring koster over 30 milliarder kr.
På autopilot trakk likevel de
andre partiene menneskesyn-

en debATT om det faglige innholdet i forslagene avises fullstendig. Hvorfor? Samtlige parti
utenom Frp har hatt flere tiår i
regjeringer til
å løse vår tids
største
verdimessige og
innenlandsøkonomiske
utfordringer,
og de har så
langt
mislykkes grovt.
Derfor skal det konstrueres et
menneskesyn tilhørende den
mørkeste middelalderen, som
deretter sendes rett i giljotinen?
Hva er så løsninger utvalget
foreslår? ”Alle” forstår at det i

FLYKTNINGER: Hva med å opprette FN-leire i nærområdene, og mer enn doble kvoten FN-flyktninger til Norge til rundt 3 000
personer årlig? spør Hege Storhaug. Bildet fra Zaatri flyktningeleir for syriske fluktninger i Mafraq.
foto: muHammad HamEd

Er det humant
at norskfødte barn
starter skolegangen
uten å forstå hva
læreren formilder?

stor stil er de bedrestilte som
banker på Norges dør – oftest
uten beskyttelsesbehov – fordi
de kan betale kynisk smuglermafia. Ferden de legger ut på er
særdeles risikabel. Hva med å
opprette FN-leire i nærområdene, og mer enn doble kvoten FNflyktninger til Norge til rundt 3
000 personer årlig? Den nye politikken vil dertil frigjøre titalls
milliarder kroner i året som den
høye asyl- og familieinnvandringen koster, som kan brukes til å
gi langt flere mennesker i nærområdene et verdig liv.
HVA med de TiTusener som har
innvandret gjennom ekteskap
i full motstrid til menneskerettigheter og norsk lov? Barneekteskap, ekteskap med søsken,
søskenbarn,
kollektivistiske
ekteskap og proformaekteskap.
En rettferdig og human politikk,
eller skal vi stoppe misbruket
av individ og system? Skal vi si:

kom gjerne til Norge for å jobbe
eller studere – for å bidra – og en
porsjon kjærlighet i bagasjen til
en person i Norge, er bare hyggelig?
er deT HumAnT at norskfødte
barn starter skolegangen uten å
forstå hva læreren formilder? Vil
økonomiske sanksjoner gi foreldrene det dyttet de trenger for
å ta eget barns behov på alvor?
Ja, mener utvalget. Inhumant?
Overfor hvem?
At påstått menneskesyn om
avgjørende tema for fremtiden
fremdeles gjøres til offer for et
partipolitisk spill, er skammelig.
Kanskje er det politiske menneskesynet ganske likt, men tankene om løsninger forskjellige?
Nettopp konkrete løsninger
på problemer som vokser oss
over hodet er hva vi velgere er
opptatt av. Kan vi få se de bortgjemte eventuelle ”essene” til de
andre partiene?

Ufin kamp om kristne veljarar
VALG 2013
johannes Eggen
mundal, bonde
og bloggar

Alle som ser TV har fått med seg
ufine kampar mellom og innanfor politiske parti denne valkampen. Mindre synleg for dei fleste
føregår ein kamp om dei kristne
veljarane. Ein kamp som ofte er
prega av sterke skuldingar og fantastiske konspirasjonsteoriar.
Mange skuffa Krf-veljarar søker
mot Frp som eit frelsande parti
som skal stoppe avkristninga av
Norge. Men på den blåblåaste
sida dukkar det gong på gong opp
konkurrentar om dei kristne veljarane. I år stiller til val eit parti
med det monopoliserande namnet «Dei kristne».

eg møTTe Ved eiT Tilfelle ein av stortingskandidatane deira i sommar.
Ho var full av forakt og negativ
omtale av Krf og namngjevne Krfpolitikarar, på ein måte eg ikkje
assosierar med kristen nestekjærleik. Dei kjenner seg kalla av Gud
og Han skal syrgje for at dei kjem
inn på Stortinget, hevdar dei. Det
er då undarleg at dei sjølve trur
så lite på denne visjonen at dei er
nøydde til å bruke valkampen til
å rakke ned på andre.
KVA slAgs KlimApoliTiKK har «Dei
kristne»? spurde eg, og fekk vita
at klimapolitikk har vorte ein religion, at dei ikkje har noko om det
i programmet sitt. Tanken om at
klimaproblema kan vere menneskeskapt er ein idè oppfunne av
FN og norske sosialistar med eitt
føremål: å vri mest muleg skattar
og avgifter ut av vanlege folk. Ein

meir tydeleg konspirasjonsteori
har ikkje eg møtt denne valkampen, ikkje ein gong hos Frp. Men
ein ting trur eg felles med «Dei
kristne», og det er at Gud vil plassera dei der dei skal vera etter 9.
september.
Grunnleggjaren av den kristne
TV-kanalen Visjon Norge, Jan
Hanvold, brukar Facebook aktivt
for å påverke folk til å stemme
Frp. Om Frp og «Dei kristne» får
styre vil Norge bli eit paradis, hevdar han. Då han blei frelst forstod
han kva åndsmakter som driv
sosialistane. Det er antikristelege
straumar som fornektar Gud og
evangeliet.
i nesTen KVAr einAsTe status ser det
ut som målet er å rakke ned på
Krf og sosialistar, med tal og skuldingar som er meir eller mindre
sanne. Dei raudgrøne, desse anti-

kristelege sosialistane har skulda
for at det oppstod brann i Gudvanga-tunnellen, og for at folk
køyrer seg i hel på norske vegar,
fordi vegane er for smale.
KVA for pArAdis blir det så i Norge om Hanvold får det slik han
vil? Om Frp får styre åleine blir
det først og fremst eit samfunn
der kapitalismen legg føringane.
I tillegg kjem aktiv dødshjelp til
å bli vedteke, prostitusjon blir
likestilt med «andre sørvisyrke»
og sexkjøpslova blir oppheva.
Staten skal ikkje setje grenser for
porno. Tobakk og alkohol skal bli
meir tilgjengeleg over alt. Grovt
sett skal det bli meir liberalistisk
politikk på alle områder som dei
kristne veljarane vil ha mindre
liberalisme. Heldigvis får ikkje
Hanvold det slik han ynskjer

