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sen kan det synes som om han
ønsker Støre på banen for
garantier om for eksempel
økonomisk støtte til de pårø-
rende som velger å redusere
jobb for å kunne yte omsorg for
eldre slektninger. Det er van-
skelig å se at dette i så fall skal
skje uten en reduksjon av det
offentliges innsats på syke-
hjemssektoren - og dermed
også slik sett åpne for om-
sorgsulikhetene som er nevnt
ovenfor. 

sverd

vel så stor grad som å bryte de
ned. Når vi supplerer med
inntrykket av at menn i en del
tilfeller blir stilt mindre krav til i
møte med barnehagene enn
sine kvinnelige kollegaer, blir
signalene til små barn om hva
som venter et liv som gutt eller
jente, høyst tvilsomme. En
privat barnehage i Time kom-
mune lar mannlige ansatte
slippe bleieskift med be-
grunnelsen: Menn må få være
menn.

Kvinnene tar
ansvaret

Det er under ti prosent menn i
førskolelærer-yrket, slik det var
også da jeg tok min utdannelse
for 25 år siden. Barnehagens

arbeid med likestilling er derfor i
overskuelig fremtid avhengig av
kvinnenes innsats og bevisst-
het. 

Det dreier seg om hvordan
de tar imot og stiller forvent-
ninger til de få mennene de er
så heldige å få arbeide med.
Men i vel så stor grad er barne-
hagens viktigste bidrag til
likestilling å vise jenter at et
kvinneliv også er et liv i sjø-
støvler og jord under neglene –
et liv med fjerning av deksler
på maskiner som ikke fungerer
og et liv høyt i klatretreet – man
behøver ikke vente på en
mann. Kvinnene må ta ansvar
som de alltid gjør.

Panikken øker i den rødgrønne leieren og Jens siste skremsel er Erna og Sivs
brutale samfunn. 

Jens brutale samfunn 
Stoltenberg kan mye om et
brutalt samfunn. Den største
tragedien siden andre ver-
denskrig rammet nasjonen
22/7 som en slegge. Fore-
bygging og sikring i forkant
var elendig over hele fjøla.
Jens innrømmet ansvarsfor-
sømmelse og så skulle alt bli
bedre selv om han strengt tatt
heller burde trukket seg. To år
etter avsløres et ineffektivt
politi med liten eller ingen
bedring av nasjonens sikker-
het. 

Vi mener det også er
rimelig brutalt og ta så godt
betalt i form av bilavgifter for å
ferdes på et til dels livsfarlig
veisystem på en internasjonal
48. plass. Yrkessjåfører har
tidvis så farlige arbeidsforhold
at det antagelig strider mot
Arbeidsmiljøloven. Ras og
tunnelsikring bør vel ikke
være et langtidsprosjekt? 

Det er vel også mulig at eldre i
Jens «skinnende» eldreomsorg
synes opphold på institusjonens
baderom uten vinduer er i overkant
brutalt? Enn å bli sendt hjem som
nittiåring og strengt pleietrengende? 

Det er forstemmende og ikke få
behandling som syk. 280 000 er

faktisk på vent til en døgnpris på
4.600.- pr. pasientdøgn og ventetid
med et snitt på 74 dager. Utrangert
medisinsk utstyr og omorganisering
av helseforetak over stokk og stein
er hverken «orden i økonomien»
eller å ta helse på alvor. 

I år har vi satt en tragisk rekord
med hele 35 druknede. Flaggsaken
fylte svømmebasseng lansert for 8

år siden er blitt den rene tørke. 
Velgerne er luta lei en ineffektiv

rødgrønn politikk og forstår ikke at
Jens lover mer av en politikk flertal-
let ikke vil ha. En ny velfungerende
regjering får neppe betegnelsen
brutal. 

Knut Rellsmo,
Oppegård

Ingen fare?
Forsker Åshild Skogerbø sier at
det ikke farlig for gravide å drikke
mindre mengder alkohol – et lavt
alkoholforbruk viser ingen negativ
effekt for barnet. Denne informa-
sjonen kan være til trøst for kvinner
som uroer seg fordi de har drukket
alkohol før de visste at de var
gravide. Men forskeren sier at det
ikke fins en trygg grense for hvor
mye en gravid kan drikke. Hun
vedgår også at andre seriøse
studier viser at alkoholinntak kan
føre til spontanabort. Skogerbø
forklarer: «Dette er gode studier,
men for å si det litt brutalt så har vi
forsket på de barna som over-
lever». Heldigvis ser Helsedirektora-
tet at denne nye forskningen ikke er
særlig betryggende, og assisteren-

Norges
interesser

NRK melder at arbeidsledig-
heten i Eurosonen øker. Arbeids-
ledigheten i Frankrike er nå rekord-
høy og kraftige sparetiltak settes
inn. Etter hvert som det raser for
EU - blir fisken i norske farvann
stadig viktigere for EU. De borgeli-
ge vil ha EU-medlemsskap, men da
får også vi snart svart EU hav.
Norges interesser ser ikke ut til å
telle så mye for de borgelige. Men
de vil gjerne sitte sammen med de

Hva med Coop?
Reaksjonene har vært skarpe
mot Petter Northug etter at han gikk
ut av «fellesskapet» i skiforbundet og
gjorde egen økonomisk sponsoravta-
le med Coop. Siste ramaskriket kom
fra skilegenden Vegard Ulvang som
nærmest slaktet Petter Northug for
hans egoisme mot dem som har gitt
han mulighetene som skiløper.
Sikkert forståelig for mange, men hva
med Coop, som på en måte selv står
for fellesskapet? Var det noen som
skulle hudflettes så var det Coop!

Bjørn E.,
Bodø

En tabbe,
Nesbø?

Har Jo Nesbø begått en tabbe når
han i sin siste bok beskriver at Valentin
i fengselet har slått i hjel Judas til det
ugjenkjennelige, deretter fått overtalt
Rico Herrem, tatovøren, til å tatovere
en replika av det forvrengte ansiktet
han tidligere har tatovert på Valentins
bryst?

Når man tatoverer et lik på brystet et
par dager etter at det er dødt, vil ikke
tatoveringen bli den samme fordi på et
lik gror ikke såret.

Dessuten vil et helt nytatovert bilde
på brystet på et lik bare se ut som
tusenvis av små nålestikk. En lege
som skal utrede dødsårsak og bekref-
te at det er Valentin som er liket vil
måtte være blind om han ikke ser at
tatoveringen på Judas sitt bryst er nett-
opp utført og et forsøk på forfalskning

Siden dette momentet er vesentlig i
handlingen for resten av boken tror jeg
at Jo Nesbø denne gangen har begått
en miss.

Torger,
Folldal
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Jeg beklager regnet som har
vært, Erna Solberg var i området.
Nå har hun forlatt området, og
sola er på vei.

Hvem er det som har gitt
Regjeringen «skremsels-
strategien»? Tror ikke han/hun får
så mange flere oppdrag.
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store ved bordet nede i Europa. Det
uhyggelige bordet som fanger.

Ivar Kristiansen,
Oslo

de direktør Knut Inge Klepp sier at
de ikke endrer sitt generelle råd om
at gravide ikke bør drikke alkohol.

jbs,
Sola

USAs nye globale Watergate
Overvåkning av borgere i USA
og resten verden via nettet kan på
en måte sammenlignes med
Watergate skandalen som resulter-
te i at president Nixon måtte
forlate Det hvite hus. Den vesent-
lige forskjellen her er at USA
gigantiske overvåkningsorganisa-
sjon NSA har ufrivillig havnet i en
global tornado, takket være
Edward Snowden. 

USA mener de har rett til å
gjøre dette fordi dette er av stor
betydning for ivareta sin sikker-
hetsmessige interesser. Google,
Microsoft og Facebook har lojalt
gitt privat informasjon om sine
kunder til myndighetene i USA
som om dette skulle være natur-
ligste sak i verden. Personvernet
og ytringsfrihet må vike for en slik
god sak mener de. Jeg må si at
jeg liker dårlig at noen andre enn
adressaten leser mine private
e-poster, sms og meldinger på
nettet f.eks. via Facebook. Husk at
en slik tilgang som Google og

andre selskaper har gitt ameri-
kanske myndigheter kan mis-
brukes til å innhente annen infor-
masjon som ikke myndighetene
har noe med. Eks er politisk over-
våkning, industrispionasje, helse-
opplysninger osv.

Norske myndigheter er som
vanlig tause når det gjelder USA.
De godtar stilltiende det som har
skjedd, ingen kritikkverdige an-
merkninger herfra.

Oddbjørn Pedersen,
Gressvik
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