MENINGER
Alderdom til besvær

Ikke som folk flest

Amerikansk dødsstraff

Å være gammel er en dårlig deal. Alderdommen har ingen fordeler ved seg. Du
blir ikke snillere, du blir ikke rundere i
kantene og du blir ikke klokere. Du får
bare dårlig syn, hørsel og rygg. Det er
absolutt ikke å anbefale.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen angrep i en kronikk i Aftenposten i går sin
transkjønnede ekssvigersønn. Han/hun
oppfører seg ikke som folk flest.

Det er absurd at USA som er et så velutviklet land, likevel driver med det barbariet dødsstraff er. De kommer aldri over
cowboy/indianer-stadiet, når tanken om
hevn er et bærende element i samfunnet.

På lederplass
Dagens Næringsliv

Woody Allen, filmkonge (74), Dagbladet

DEBATT

Fredag 21. mai 2010

19

Levi Henriksen, forfatter, Dagbladet

Agderposten forbeholder seg retten til å forkorte innlegg, publisere dem i avis og på nett, samt lagre publisert stoff elektronisk. Innlegg skal underskrives med fullt navn, vennligst oppgi adresse og
telefonnummer også på e-post. Adresse: Agderposten, postboks 8, 4801 Arendal. Merk konv. «debatt». Send e-post til: debatt@agderposten.no. NB! Innsendte manuskripter blir ikke returnert.

KOSTHOLD

Rart at vi har overlevd på poteter
I den nye kostholdsanbefalingen fra Statens ernæringsråd
heter det at for mye poteter
ikke er å anbefale.
Dersom de videre finner ut
at sild heller ikke er å anbefale,
er det i grunnen et mirakel at
undertegnede og hans samtidige er i live og således gir
forskere et problem å bryne
seg på.
I vårt langstrakte land har
befolkningen gjennom århundrer vært nødt til å livberge seg
av det de har kunnet høste, ofte
av en karrig jord, og til tider et
gavmildt hav.
Det som imidlertid bekymrer undertegnede er måten vi
behandler jord og hav på, altså
elementene som er avgjørende
for at sild og poteter skal ha
mulighet fot å gro.
Bertil Kling
Grimstad

SAMFUNN

Norge har et godt
helsevesen
Frp-leder Siv Jensen påstår
at helsevesenet vårt er som i
gamle Sovjetunionen. Hun kan
ikke ha mye greie på det hun
snakker om, og i så fall var det
ikke mye synd på russerne.
Nå har jeg blitt dialysebehandlet på sykehuset i Arendal
tre ganger i uken de siste fem
årene, og jeg har møtt et helsevesen av beste merke.
Leger og sykepleiere har

vært så omsorgsfulle som noen
mennesker kan være.
Jeg har hørt noen klage over
at det kan bli mye venting i behandlingskø, og det er selvsagt
ille for dem det går ut over.
Men det går ikke dermed an
å si at helsevesenet vårt ikke
holder mål.
Hvis vi her i landet skulle
være så uheldige å få et Frpstyre, tror hun da vi øyeblikkelig hadde blitt kvitt alle
ventelister? Jeg lurer på om
ikke pipa fort hadde fått en annen lyd.
Det er nesten så jeg kunne
ønsket at Siv Jensen fikk en
bylle i baken, så hun raskt
måtte komme seg på sykehus.
Da ville hun fått oppleve både
effektiv behandling og et omsorgsfullt miljø.
Poenget mitt er: Den som vil
kritisere norsk helsevesen bør
være mer nyansert enn det Siv
Jensen er.
Og jeg minner henne om det
gamle uttrykket om at det er
forskjell på å barbere seg og
skjære hele haka av seg.
Gjerulf Noddeland
Austre Moland

ARBEIDSLIV

Legatsvar til
Fellesforbundet
OKABs Håndverkslegat for videreutdanning av håndverkere,
ble stiftet 19.03.98. Legatet har
eget styre, regnskap og egen offentlig revisor.
Legatets formål er å yte økonomisk tilskudd til videreutdanning og spesialisering med

utdannelsesopphold eller reiser
i utlandet, særlig hvis dette kan
få betydning for håndverk eller
industri i Aust-Agder.
Primært gis tilskuddet til
håndverksfagutdannet ungdom med bosettings- eller
yrkesmessig tilknytning til
Aust-Agder. Legatet har sitt
opphav fra Opplæringskontoret
for Byggfagene i Aust-Agder
(OKAB), stiftet 02.05.1990.
Det er altså ingen sammenheng med det som OKAB
driver med til daglig og det
som Håndverkslegatets styre
legger til grunn for tildeling av
stipender.
OKAB har derfor ingen påvirkningsmuligheter ovenfor
styret i legatet og ønsker heller
ikke å ha det, når stipender
skal utdeles. Håper dette har
vært avklarende for Thor Åge
Christiansen i Fellesforbundet.
Opplæringskontoret for
Byggfagene i Aust-Agder har
over 200 medlemsbedrifter i
byggfagene og det samme antall lærlinger. Vi setter sikkerheten til våre lærlinger svært
høyt.
Bedriftene, videregående
skoler med byggfag og opplæringskontoret driver sikkerhetsopplæring, helt fra eleven
starter på videregående skole
og frem til ferdig lærling.
OKAB støtter selvsagt ikke
at bedrifter bryter sikkerhetsforskriftene, og vi vil gjerne ha
hjelp fra Fellesforbundet for
å bli enda bedre, men ikke på
denne måten gjennom avisa.
Opplæringskontoret for
Byggfagene i Aust-Agder kjenner Sollie Bygg AS som en
seriøs og skikkelig bedrift som

setter sikkerheten høyt for sine
ansatte og Arvid Sollie er i høyeste grad en verdig mottaker
av stipendet fra OKABs håndverkslegat.
Kjell I. Jensen
Daglig leder
Opplæringskontoret for Byggfagene
i Aust-Agder (OKAB)

SAMFUNN

Antisemittisme
i Norge
Sørlandet krets av Den Norske Israelsmisjon vil uttrykke
sin sympati og støtte med de
jødiske innbyggerne i Norge og
jødene ellers i verden.
Det er med sorg vi ser at
jøder i vårt land kjenner seg
utrygge. Det er ille at barn skal
bli trakassert i vårt samfunn
fordi de er jøder. Vi beklager at
norske jøder blir gjort til mål
for den kritikken som fremmes
i media mot staten Israel.
Vidar Udjus hadde en god
lørdagskommentar om saken
i Fædrelandsvennen 20.03.10.
Han frykter for at kostnadene
ved å si at dette problemet først
og fremst er knyttet til en del
muslimske miljøer, blir for
store.
Vi støtter også Helje
Kringlebotn Sødals kronikk
27.03.10 i samme avis. Hun sier
at det er en enorm moralsk fallitt for Norge hvis jødene ikke
lenger føler det trygt å bo her.
Ernst Endresen
Kretsleder
Ellen Raen
Misjonssekretær
Den Norske Israelsmisjon
Sørlandet krets

KOMMUNIKASJON

Ei ny tid for
jernbanen
Jernbanen i Noreg treng all
hjelp den kan få, og det må skje
no.
SV har nyleg lagt fram ein
plan for å fornye ein nedsliten
jernbane, auke kapasiteten, få
toga i rute og starte lyntogrevolusjonen.
Jernbanen treng meir pengar
til vedlikehald.
Dei eksisterande planane
må framskundast og gjennomførast på seks år i staden
for dei planlagde ti åra. Åtte
milliardar kroner må settast av
til heilt nødvendig vedlikehald
i denne perioden.
I revidert nasjonalbudsjett
vart det løyva 410 millionar
kroner til auka vedlikehald og
64 millionar til Oslo-Ski. Dette
er ein start, og må følgjast opp
i åra som kjem.
Satsinga vil blant anna sette
fortgang i arbeidet med utskifting av gamle skinner, sviller,
køyreleidningar og signalanlegg.
Vårt mål er å auke kapasiteten og halvere talet på timar
med forsinking i eit normalår
frå 10.000 til 5.000, i tråd med
måla til Jernbaneverket.
Vi skal få toga i rute og gjenskape trua på jernbanen.
Andre land har lukkast i liknande løft, i Sveits, Danmark
og Sverige. No står Noreg for
tur.
Bård Vegar Solhjell
Nestleiar i Sosialistisk Venstreparti

«Slurpen» kan gjøre jobben i Mexicogolfen
INNSPILL
Barack Obama krever at BP fjerner all
olje de har sluppet ut i Mexicogolfen,
noe som kan koste dem milliarder.
Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen
har tilbudt å sende norske lenser, men
lenser tar ikke opp olje.
Hvis Norge har verdens beste oljevernberedskap, hvorfor tilbyr hun ikke
i stedet oljeopptakere? Er de ikke gode
nok?
Etter to sommermåneder med oppsamling av olje etter «Full City» langs kysten av Telemark, viser Kystverkets tall at
det kun ble tatt opp ca 28 tonn olje fra
sjøen. Resten av oljen ble tatt opp etter
at den hadde nådd sårbare strender og
svaberg.
I tillegg til den lokale beredskapen
ble det supplert med ressurser utenfra,
inkludert det beste av oljevernsutstyret
fra Nordsjøen.

28 tonn på to måneder er ikke mye. I
Mexicogolfen har det rent ut 800 tonn
om dagen siden 22. april. Det er forståelig at Lisbeth Berg-Hansen ikke vil
sende over utstyr basert på teknologi
som ble brukt til å ta opp olje etter «Full
City».
Men det finnes bedre utstyr. I 2004
tok «Slurpen» på Statoil Mongstad opp
55 tonn olje etter «Rocknes»-forliset i
løpet av en ukes tid.
«Slurpen» ble satt inn sent, og den
ble ikke satt inn der det var mest olje.
Likevel brukte den bare et par dager på
å ta opp mer olje enn alle opptakerne
under «Full City» klarte på to måneder.
Det samme skjedde etter «Server»forliset i 2007, da både «Slurpen» fra
Mongstad og «Haakonsvern» var i
aksjon. Under «Full City» ble ingen av
dem satt inn.
Nå har vi for levering en videreutviklet

«Slurpen» som skal til Petrobras i Brasil. Denne kan ta opp inntil 380 tonn
olje i timen.
Teknologien som alle «Slurpene» er
basert på, er testet av kanadiske miljømyndigheter, ikke norske, og den skåret
fem til ti ganger høyere på effektivitet

«Slurpen» tok opp mer olje på et par dager etter «Rocknes»-forliset enn samtlige oljeoppFOTO: SKIMMER TECHNOLOGY
takere klarte på to måneder etter «Full City»-forliset.
enn samtlige andre oljeopptakere på
markedet.
Da Petrobras fikk den demonstrert av
personellet hos Forsvaret på Haakonsvern, fikk de høre at dette var verdens
beste utstyr.
Etter flere år med omfattende søk
etter beste teknologi, endte det brasili-

anske gigantselskapet opp med å kjøpe
«OP OIL Skimmer Slurpen».
Terje Pettersen
Daglig leder
Tormod Carlsen
Informasjonssjef
Skimmer Technology

