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Fredag 18. september 2009

Rttde tanker

Upopulære finansministre

En trist sorti

Mange ganger har jeg tenkt: Nå står du
der og heier på meg, og så går du bort og
stemmer på Arbeiderpartiet.

Jeg har fått over 400 mailer og sms. Og
mange ringer. Da blir det mye grining, og
da renner det noen tårer på meg også.
Ofte ender jeg opp med å trøste de som
ringer.

Kristin Halvorsen

De er i beste fall respektert, eller fryktet.
Når hun gir kultur penger, er det Trond
Giske som får æren. Når hun strammer
inn, får hun kjeften. Det er et vanskelig
kontor å selge hjertesaker fra når det skal
styres av et kaldt hode.

SV-leder, Aftenposten

Marie Simonsen, kommentar, Dagbladet

Avtroppende Venstre-leder, VG
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VANNKRAFT

STORTINGET

Ukristelig femtekolonnevirksomhet

Hundreårsjubileum
for hjemfallsretten

kraften vår blant annet gjennom grønne sertifikater.
Senterpartiet vil være garantisten for fortsatt sterkt offentlig eierskap til vår fornybare
vannkraft, også i Statkraft, de
neste 100 år.

Ved inngangen til 1900-tallet var alle større vannfall
som var utnyttet, i hovedsak
Terje Riis-Johansen
eid av utenlandske foretak.
Olje- og energiminister (Sp)
Elektrisitet var avgjørende for
å industrialisere landet, men
ARBEIDSLIV
norske interesser hadde verken
økonomi eller teknisk kompeSeriøst norsk
tanse til å bygge vannkraftverk
næringsliv
på egen hånd i stor skala.
For å sikre fortsatt utvikling
I de 20 årene jeg bar vært tilav industrien, samtidig som fel- litsvalgt i fagbevegelsen, har
lesskapets interesser måtte iva- jeg møtt mange tusen arbeidsretas på sikt, ble det innført en
givere og arbeidstakere. Mitt
ordning som innebar at vannhovedinntrykk er at nesten alle
fall og kraftverk vederlagsfritt
ønsker å forholde seg til norske
skulle overføres til staten ved
lover og regler, og det er kun et
endt konsesjonsperiode, såkalt fåtall som bevisst bryter norske
hjemfall. Denne loven ble innlover og regler.
ført for ganske nøyaktig 100 år
Gjennom det samarbeidet
siden, den 18. september 1909.
fagbevegelsen har hatt med
I dag er om lag 88 prosent
Stortinget og diverse regjerinav våre større vannfall og
ger opp gjennom årene, har vi
kraftverk eid av det offentlige.
fått lover og regler som er ment
Overskuddet fra denne kraftå begrense de useriøses muligproduksjonen går i stor grad til het er til å underbetale norske
å finansiere skoler, sykehjem og og utenlandske arbeidstakere
og/eller gi dem dårligere arall annen offentlig velferd.
De regionale kraftselskapene beidsvilkår enn hva som ellers
er også motorer i sine områder, er vanlig i Norge.
knyttet til næringsutvikling og
Særlig har dette arbeidet
nyskaping. Offentlig eierskap
mot useriøse arbeidsgivere og
gir oss derfor både i pose og
arbeidstakere skutt fart etter
sekk - økt velferd for oss alle og at LO-kongressen gjennom
styrket kompetanse og utbygen bred medlemsdebatt utarging over hele landet.
beidet en rekke spørsmål, som
Senterpartiet bar i regjering de oversendte alle norske parvært med å sikre og styrke
tier før stortingsvalget i 2001.
det offentlige eierskap gjenDette gjentok seg i 2005 og nå
i 2009.
nom lovendringene som ble
gjennomført i fjor, til sterk
I minjobb som organisamotstand fra høyrepartiene. Vi sjonsarbeider i Fellesforbundet
Eirik St11rsdal skal fortsette å utvikle vanni Østre del av Aust-Agder, traff

Fri og bevare meg! Maken tilnær sagt ukristelighet, skal en
lete lenge etter! KrFs nyslåtte
representant fra Aust-Agder,
Kjell Ingolf Ropstad, uttaler til
NRK og andre massemedier at
hans og hans partis mål i Stortinget vil være å fremme forslag
som de vet SV vil stemme på,
for å få en mulighet til å sabotere for de rødgrønne og splitte
landets regjering.
Slik umoden politisk tale
bør en ikke kunne vente seg
fra en av dem som over valgnatta er satt til å representere
og bestemme i landets nasjonalforsamling. Den tydeligvis
hevngjerrige Ropstad, skal
angivelig også få med seg Frperen Ingebjørg Godskesen.
Det interessante vil være
hvilke forslag Ropstad, eventuelt sammen med Godskesen,
vil fremme i Stortinget. Kan
det bli forslag knyttet til de hovedsakene som han i sin valgkamp har uttalt at han og KrF
er opptatt av som «å ta vare
på miljøet og bekjempe fattigdom» og videre «å sette Sørlandet i front som landsdelen
for fornybar energi og at man
f'ar høyhastighetsjernbane» eller forslag knyttet til «verdier.
som nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar»?
Slike forslag, Ropstad, kan
du være sikker på at SV vil
støtte. Men da slår også din
sjølpålagte sabotasjestrategi
mot landets regjering feil.

jeg for noen dager siden noen
øst-europeiske a rbeidere som
fikk ca 70 kroner timen med
elendige boforhold, ingen ansettelseskontrakt og betaling
av skatt var det nok også så
som så med.
I mange tilfeller jobber slike
ansatte hjemme hos privatpersoner med å pusse opp hus,
garasje, hage og så videre. Ofte
blir disse arbeidene igangsatt
ved at firmaer med øst-europeiske ansatte averterer i avisene eller tilbyr tjenestene sine
på privatpersoners dører.
Det er ikke engang sikkert
det blir skrevet avtaler mellom
firmaet og privatpersonene,
i tillegg til at det veldig ofte
mangler ansettelseskontrakter
mellom firmaet og de øst-europeiske ansatte.
I verste fall kan dette for
privatpersoner bety at ved en
arbeidsulykke, kan hele regningen for ulykken bli belastet
privatpersonene selv, som
forhåpentligvis har handlet i
god tro. Dette kan igjen føre til
erstatningsutbetalinger til de
skadde på flere millioner kroner, som for de fleste vil bety
personlig konkurs.
Vi i Fellesforbundet arbeider
med å hjelpe til at vi i Norge
får et seriøst arbeidsliv, og i all
hovedsak går vår jobb ut på å
opplyse ansatte, arbeidsgivere
og oppdragsgivere om hvilke
lover og regler som gjelder. I
svært få tilfeller opplever vi
at lover og regler blir bevisst
brutt.
Vi ser også at i de bedriftene
hvor mange ansatte er organisert og tariffavtale er opprettet,
blir lover og regler fulgt veldig

bra. Dette fører igjen til ryddige forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere som
resulterer i godt arbeidsmiljø,
bøy effektivitet og høy kvalitet,
som igjen fører til hyggelige
økonomiske resultater både for
eierne og de ansatte.
Men det er klart at de useriøse aktørene - uansett om de
bevisst eller ubevisst useriøse
- tar oppdrag fra de seriøse
bedriftene, når de betaler sine
ansatte 1/3 av en normal inntekt og på toppen av det hele
ikke betaler overtid, til tross for
at de kan jobbe en 12-16 timer
7 dager i uken.
I vårt arbeid med å bidra til
et seriøst arbeidsliv i Norge
hvor vi alle kan nyte godt av et
normalt lønnsnivå med trygge
og gode arbeidsplasser, er vi
helt avhengige av et stortingsflertall og en regjering som er
med oss og ikke mot oss.
Men enda viktigere er det at
vi får hjelp av privatpersoner,
bedrifter, kommuner og så
videre til å påvirke useriøse aktører til å bli seriøse.
Dette kan gjøres ved at en
spør firmaer som tilbyr tjenester om de har tariffavtale med
et LO-forbund eller en kan
kontakte fagbevegelsen for å
undersøke om den bedriften en
ønsker å benytte, er en seriøs
eller useriøs aktør.
Med unntak av elektrikere,
bar vi i Fellesforbundet oversikt over de fleste bedrifter
som utfører byggings- og opppussingsarbeid, inkludert anleggsgartnere.
Thor Age Christiansen
Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, avdeling 9 Østre Agder

Kjell Ingolf Ropstad og kristen moral
INNSPILL
Jeg leser i Agderposten for 16. september
at Kjell Ingolf Ropstad vil bruke deler av
sin første periode på «å sabotere motstandere».
Han sier videre at: «Hvis vi kan fremme forslag som vi vet SV vil stemme
på, har vi mulighet til å sabotere». Agderposten tolking er at han vil «spenne
bein på SV».
Kjell lngoH Ropstad representerer Krist elig Folkeparti. Det partiet ønsker
- som navnet sier - å fremme de kristne
verdiene i samfunnet .
Partiet har blant annet gått til valg
på å forandre ekteskapsloven og kjempe
mot Frps landsmøtevedtak om aktiv
dødshjelp, noe han selv har skrevet mye
om. De som har stemt på ham, forventer
nok at han gjør forsøk på det.
Det er kristne menigheter og kirkesamfunn som vanligvis er de viktigste
stedene der kristen tro og moral t olkes.

Det er i gudstjenester og møter Jesu ord
tolkes og forkynnes.
At kristen moral er å «spenne bein
på» eller «sabotere», bar jeg aldri hørt
forkynt. Har noen andre det?

A

Hva er kristendom? Hva er det sentrale i
den kristne moral? Det ville være veldig
beklagelig om vi skulle tro at det å «sab otere» og «spenne bein på» er en del av
kristen etikk og moral.
Jeg tror ikke det finnes en kristen
organisasjon eller menighet som ville
bevde noe slikt.
Jeg vil oppfordre Kjell Ingolf Ropstad
til å tenke nøyere gjennom hva han sier,
når han som representant for et parti
som kaller seg «kristelig», står frem i
det offentlige rom som en tolker av kristen etikk og moral.
Er han sitert riktig, tror jeg de fleste
av oss som har en kristen tro, forstå vår
tro annerledes enn han gjør. Noen føler
også behov for å si det.

~

Yngvar langås
Arendal
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Kjell-Ingolf Ropstad vil som nyvalgt stortingsrepresentant bruke deler av sin første periode
på «å sabotere motstandere». Yngvar Langås har aldri hørt at dette samsvarer med kristen
moral.

