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Rusutvalgets forslag om at 
alle som er i besittelse av 
inntil fem gram amfetamin, 
kokain eller heroin ikke skal 
kunne straffes, må stoppes. 
Det er ordet alle som er 
problemet her. Vi veit at slike 
narkotiske stoffer er vanedan-
nende i større eller mindre 
grad, og at de som blir hekta 
får et vanskelig liv. Målet må 
derfor være å forebygge at vi 
får flere misbrukere.

La meg understreke at jeg 
er enig med rusutvalget i at 
de som allerede er hekta, 
særlig tunge brukere, ikke 
skal straffes – fordi dette 
legger en tung bør på dem 
som allerede har det svært 
vanskelig: uten jobb, med 
dårlig husvære og isolert fra 
storsamfunnet. Men dette er 
ikke et argument for at alle 
skal være fritatt for straff for å 
besitte tunge narkotiske 
stoffer. Det sies at rusutvalget 
ikke går inn for legalisere nar-
kotika, men slik vil det lett bli 
oppfattet av 
noen, når 
besittelse for 
alle – uansett 
– ikke medfører 
noen form for 
straffereaksjon.

Vi har alle vært 
unge. Unge 
mennesker er usikre på seg 
sjøl og særskilt sårbare. Og 
det er de svakeste som er 
mest utsatt. Vi gjør derfor 
disse en bjørnetjeneste ved å 
avkriminalisere innehav av 
narkotiske stoffer, for noen vil 
uvegerlig tolke dette som at 
det er lovlig. De fleste vil aldri 
bli rusmisbrukere, men flere 
enn før vil ved en de facto 
avkriminalisering bli fristet 
til å forsøke narkotiske 
stoffer, med fare for å bli 
hekta. Og det er nettopp de 
svakeste vi må beskytte, slik 
at de ikke skal få enda et 
problem å hanskes med.

Det er forskjell på å barbere 
seg og å skjære av seg nesa. 
Det er dette rusutvalget står i 
fare for å gjøre når de foreslår 
straffrihet for alle ved besit-
telse av narkotiske stoffer. Én 
person som blir rusmisbruker, 
som kunne vært reddet 
gjennom klok lovgivning, er 
én for mye. Her må vi være 
føre var. Vi veit ikke hvor 
mange dette gjelder, men det 
er svært sannsynlig at vi vil få 
flere ulykkelige mennesker 
med rusutvalgets forslag. I 
tillegg vil samfunnet få et 
dobbelt tap, fordi færre vil 
være i stand til å gjøre et 
samfunnsnyttig arbeid 
samtidig som samfunnet vil 
få økte kostnader. Dette må 
være et tankekors særlig for 
Venstre, Høyre og Arbeider-
partiet som går inn for 
arbeidslinja – og ikke minst 
for Frp og Høyre som ønsker 
lavere skatter. Da kan en ikke 
påføre samfunnet ytterligere 
kostnader som vi kunne ha 
unngått.

La meg gjenta: De som 
allerede er hekta skal få all 
hjelp de trenger og slippe å bli 
kriminalisert. Men at dette 

logisk skal 
medføre at alle 
mennesker ikke 
skal straffes, er en 
uhørt tilsnikelse. 
At det vil være 
utfordrende for 
politi og helseper-
sonell å definere 
grensene, kan 

ikke være et argument for et 
totalt frislipp. Dét vil være å 
kapitulere for kriminelle 
bakmenn og gjøre samfunnet 
mindre menneskevennlig. 
Jeg er svært glad for at mange 
ser farene for en slik uheldig 
liberalisering, som Uteseksjo-
nen i Trondheim og Klasse-
kampens redaktør. En appell 
til alle: Sett dere inn i rusut-
valgets innstilling og ta 
kontakt med venner og 
politikere. Dette forslaget må 
stoppes!

Jan Håkon Brotnov,
statsviter

jabro60@hotmail.com

Det må ikke skje
RUSPOLITIKK
Jan Håkon Brotnov

Det er ett spørsmål som ikke 
er blitt stilt Siv Jensen og Jon 
Helgheim de siste dagene: 
Hvis de hadde hatt ei datter 
og to barnebarn, hvorav det 
ene alvorlig sykt, i en 
flyktningleir i Syria – ville de 

heller ikke da ha løftet en 
finger for å få dem heim? Det 
forundrer meg også at de 
omtaler barnas mor som «ter-
rorist» – før hun er blitt dømt. 
Er det virkelig stortingsre-
presentanter verdig? En dag 
skal også disse barna høre 
det som ble sagt om sin mor 
– før hun ble dømt.

Inge Eidsvåg, 
far og bestefar

inge.eidsvaag@nansenskolen.no

Et spørsmål til Frp
IS-BARNA
Inge EIdsvåg

Maria Elisabeth Selbekk fra 
Menneskeverd reagerer på 
vårt utspill 11. januar om å 
fjerne nemndene. I 1978 fikk 
vi selvbestemt abort frem til 
uke 12, etter mange tiårs 
kamp. Et kompromiss som 
har fått stå urørt i 40 år. 
Derfor har parolene frem til 
juni i fjor vært å «forsvare 
abortloven». 

Men det var fram til juni i 
fjor. Da gjorde Stortinget en 
historisk innskrenking i 
kvinners rett til selvbestemt 
abort i Norge, ved at kvinner 
som ønsker abort på flerlin-
ger må møte i nemnd. 

Denne innskrenkingen av 
kvinners selvbestemmelse er 
alvorlig. Her er vi og tusenvis 
av kvinner uenig med 
Selbekk, som forsvarer 
innskrenkingen i sin kro-
nikk. Men vedtaket fra juni 
2019 er også et kraftig brudd 
på det tverrpolitiske kompro-
misset Norge har hatt i 
mange år.

Gjennom 40 år har vi fått mye 
mer kunnskap om konse-
kvensen av selvbestemmel-
se. Vi ser at i land der man 
liberaliserer abortlovene, går 
aborttallene ned og stabilise-

rer seg. Norge har Nordens 
laveste aborttall, og flere 
aborter tas tidligere. Vi ser at 
den samme trenden også 
gjelder for seinabortene. Det 
er ingen markant økning i 
tallet på seinaborter selv om 
det blir enklere å gjennom-
føre dem. Nederland er det 
landet i Europa som har hatt 
mulighet for selvbestemt 
abort til uke 22 lengst, men 
det er ikke flere seinaborter 
der av den grunn. Faktisk har 
Nederland et av Europas 
laveste aborttall. Sverige har 
lenge hatt selvbestemt abort 
til uke 18, men heller ikke 
der er det noen markant 
økning i seinaborter. 

Vårt utspill handler først og 
fremst om å fjerne nemn-
dene. En misforståelse synes 
å være at man oppfatter 
utspillet som at vi ønsker å 
utvide den ytre grensen for 
abort til uke 22, men det er 
ikke riktig. 

Øvre grense for abort i dag 
er allerede uke 22, det er 
dagens lov, som også KrF, H, 
V og Frp har stemt for, og 
ikke endret på. Å ta abort i 
uke 22 er ikke noe noen 
kvinner ønsker seg. Det kan 
være traumatisk, og særlig 
etter en lang periode med 
usikkerhet for mange, 
knyttet til om man kan bære 
fram et barn, som for mange 
også kan være sterkt ønsket. 

I tilfeller av alvorlig 
sykdom eller omstendigheter 
som gjør det umulig å bære 
fram barnet er det likevel slik 
at noen kvinner må gjennom-
føre senabort. Spørsmålet må 
derfor være hvem som skal ta 
avgjørelsen. I dag er det 
abortnemnda som innvilger 
abortene som tas mellom uke 
12 og 22. Selv om de aller 
fleste får innvilget abort i 
nemnd så opplever kvinner 
forvirring, skyld og skam i 
møte med en nemndene. 

SV er ikke på linje med 
Selbekk når hun skriver at 
hun ønsker å innskrenke 
selvbestemt abort og få flere 
aborter i nemnd. SV har 
programfestet at man ønsker 
å fjerne nemndene, og i 
behandlingen av abortloven i 
fjor skrev SVs stortingsgrup-
pe at man ønsker å utrede et 
alternativ til dagens nemnd-
system som ivaretar kvin-
nens selvbestemmelse. 

Et slikt system bør også 
sørge for at kvinner får god 
medisinsk, psykisk og 
sosialfaglig oppfølging, og 
det må være tilgjengelig i 
hele landet. Det offentlige 
bør ha plikt til å opplyse og 
støtte, mens kvinnen skal ha 
retten til å beslutte.

Marthe Hammer, Ingrid Hød-
nebø, Ingvild Reymert og Kari 

Elisabeth Kaski,
SVkari-elisabeth.kaski@stortinget.no

Kompromisset er brutt
ABORT
Marthe Hammer, Ingrid 
Hødnebø, Ingvild Reymert 
og Kari Elisabeth Kaski

Mímir Kristjánsson etterlyser 
i Klassekampen 10. januar en 
industriplan fra de rødgrønne 
politikere – hvorledes de skal 
«gjenreise» industrien. Alle 
ser for seg at staten skal være 
et lokomotiv. Han skriver: 
«Det norske oljeeventyret er 
en suksesshistorie uten like 
for staten som industribyg-
ger, uten at det ser ut til å 
gjøre inntrykk på vår ellers så 
oljestolte regjering.» 

Dette er ikke riktig. Det er 
ikke staten som har skapt 
den norske oljeindustrien. 
Staten gjorde nærmest 
ingenting for å bygge opp 
Norges oljeindustri før 
suksessen var sikret og 
mange år var gått. Det var 
private selskap som Høyer 
Ellefsen, Aker, Kværner og 
Hydro som så mulighetene, 
utviklet og tilbød løsninger 
til oljeindustrien. Norske 
skipsredere så muligheter 
for å tilby boretjenester og 
nye borerigger, som Aker H-3 
ble utviklet. Det vi opplevde, 
var at også for oljeselska-
pene var nye produkter 
nødvendige. De hadde heller 
ingen erfaring med plattfor-
mer på 60 meter i stormfulle 
hav. De lyttet til oss, deltok 
med sine kunnskaper og ga 
oss kjempekontrakter. Alle 
de fire første Condeep-platt-

formene ble solgt på eksport. 
Tre gikk til engelsk sektor, til 
Mobil og Shell, den tredje ble 
endret fra Beryl B til Stat-
fjord A. Der staten gjorde en 
kjempejobb, var på sikring 
av oljeinntektene. I stedet 
for bare å skattlegge oljesel-
skapenes fortjeneste, krevde 
Staten eierandeler i olje-
strømmen. 

Det var en genistrek. Dette 
har gitt oss over 3000 milliar-
der kroner i inntekter. 
Oljefondets forvaltere har 
økt dette tallet til 10.000 
milliarder kroner. Dette er en 
statlig suksesshistorie som 
vi kan være stolte av. Ikke 
noe oljeland har hatt en så 
klok forvaltning av sitt 
oljeeventyr. Staten opprettet 
Statoil i 1972 og bygde det 
opp i årene som kom. 
Sammen med Mobil fikk de 
operatøransvar for Norges 
beste oljefelt, Statfjord. 

Statoil er blitt et godt 
selskap. De driver bra. Men 
de er ikke i noen særstilling, 
mange oljeselskap i Norge er 
like gode. Det er heller ikke 
mulig å tenke seg at man 
kan kopiere seksti- og 
syttitallets industrieventyr 
bare ved å foreslå en indus-
triplan. Lønnsom industri 
kan ikke bare vedtas. Det er 
ikke mulig å lage en hand-
lingsplan uten å diskutere 
realitetene. Hovedproblemet 
er; hvorledes skal norske 
bedrifter selge produkter i 
fremtidens grønne marked? 

Vi vet at hele verden ønsker 
å gjøre det samme. Hvorle-
des skal anbud fra oss bli det 
som vinner? Vi er ikke redd 
for at vi mangler kompetan-
sen. Men vi vet at vi er et 
høykostland. Noen hevder at 
det er fordi vi har for høye 
lønninger. Det er ikke riktig, 
levestandarden for industri-
arbeidere er ikke høyere i 
Norge enn i for eksempel 
Sverige. Vi trenger høye 
lønninger for å betale norske 
priser. Problemet er: Vi har 
kunstig høy kronekurs. Selv 
etter år med synkende krone 
har vi fortsatt et kostnads-
nivå 25–40 prosent høyere 
enn Europa. De siste 30 
årene har Norge mistet mye 
av sin industri. Dette skyldes 
i hovedsak den høye krone-
kursen. Hvis man prøver å 
forstå hvorfor kronekursen 
varierer, får man ulike svar. 
Ingen har heller klart å 
forutsi riktig kurs i framti-
den. Kanskje det er umulig. 

Men til de som drømmer om 
Gerhardsen: Han devaluerte 
krona for å sikre norsk 
industri. Hvis regjeringen 
kunne få ned kronekursen 
ville norsk industri kunne 
blomstre, uten en industri-
plan. Norsk industri er full 
av kreative gründere som 
ønsker å skape bedrifter. Ved 
å gjøre norsk innsats mer 
konkurransedyktig kan mye 
oppnås.

Per Gustav Lindeberg,
sivilingeniør

pe-gl@online.no

En norsk fireårsplan – replikk
INDUSTRI
Per Gustav Lindeberg

Det er 
forskjell 
på å 

barbere seg og å 
skjære av seg nesa. 
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