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Tryggere 
boligkjøp
BOLIG
Håkon Haugli

Borettslagsboligen har alltid vært 
ment for den som eier den. Mange av 
utfordringene som borettslagsfor-
men har stått overfor de siste årene, 
har knyttet seg til såkalte «lavinn-
skuddsborettslag», det vil si boretts-
lag etablert utenfor det tradisjonelle 
boligsamvirket, med uforholdsmes-
sig høy andel fellesgjeld og lavt 
innskudd. I juni gjorde Stortinget 24 
mindre lovendringer som setter en 
stopper for spekulasjon i borettslags-
formen. Det var bred enighet om de 
fl este tiltakene. Høyre skilte imidler-
tid lag med de andre partiene på et 
viktig punkt: Innføringen av en mak-
simalgrense for fellesgjeld.

Fra Arbeiderpartiets side er det 
vært viktig å verne om borettslag 
som en trygg og demokratisk 
boform. Gjennom hele etterkrigsti-
den har boligsamvirket åpnet 
boligmarkedet for mange mennes-
ker. Borettslag er en utbredt boform. 
Om lag 1 av 7 norske boliger eies i 
dag på denne måten.

Enkelte utbyggere har utnyttet 
mulighetene som ligger i borettslags-
formen til å sikre seg stor fortjeneste 
i rene spekulasjonsprosjekter. 
Konsekvensene for den enkelte 
beboer har i enkelte tilfeller vært 
store. I media er en del slike boretts-
lag omtalt som «gjeldsfeller».

Ingen er tjent med at boligkjøpere 
pådrar seg gjeld de ikke er i stand til 
å betjene over tid. En viktig lovend-
ring var innføringen av en maksi-
malgrense for fellesgjeld i borettslag. 
Etter en totalvurdering, ble grensen 
satt ved 75 prosent. For Arbeiderpar-
tiet var det to viktige grunner til at 
det burde settes en grense: hensynet 
til kjøper selv og hensynet til de 
øvrige andelseierne i borettslaget. En 
maksimalgrense innebærer at 
kjøpere av borettslagsleiligheter blir 
kredittvurdert. Det vil redusere 
risikoen for at andelseiere må betale 
sine naboers felleskostnader.
Forslaget om en maksimalgrense 
hadde bred støtte. Forbrukerrådet, 
Finansnæringens Fellesorganisasjon 
og NBBL var blant høringsinstan-
sene som har støttet forslaget, det 
samme gjorde alle partiene i kommu-
nal- og forvaltningskomiteen, med et 
unntak: Høyre. I debatten begrunnet 
partiets talsmann, sakens ordfører 
Michael Tetzschner dette med at 
problemet ikke var fellesgjeld, men 
at «de som er svakt bemidlet, har en 
tendens til å trekke opp kredittkort 
og annen fi nansiering som er meget 
dyr». 

I et intervju med Klassekampen 2. 
august påstår Høyres Svein Flåtten 
at jeg har en «løsaktig omgang med 
sitater» når jeg henviser til Tetzsch-
ners uttalelse. Jeg kan forstå Flåt-
tens behov for å ta avstand fra 
påstanden om at problemene med 
lavinnskuddsborettslag skyldes 
kredittkortbruk, men det er freidig å 
stemple det som «løsaktig» å sitere 

fra stortingsdebattene. Vi må kunne 
legge til grunn at Høyres stortingsre-
presentanter – særlig saksordførere – 
uttaler seg på vegne av partiet og kan 
siteres på det de uttaler i stortingssa-
len.

I boligpolitikken er de partipoli-
tiske skillelinjene tydelige. Siden 
2005 har den rødgrønne regjeringen 
økt bostøtten kraftig, satset på 
bygging av kommunale utleieboliger, 
skjerpet kravene til kontroll og tilsyn 
ved nybygg, tatt initiativ for å styrke 
boligkjøperes situasjon, og stanset 
spekulasjon i borettslagsmodellen. 
Vi er stolte over de boligpolitiske 
grepene som er tatt, men vi erkjen-
ner at vi ikke er i mål. 

Håkon Haugli, 
stortingsrepresentant (A) 

hakon.haugli@stortinget.no

Forskning 
og synsing
KJØNN
Nina Amble

Jeg er overrasket over Bjørn Vassnes 
sin kommentar i Klassekampen 5. 
august 2010. Han kaller meg 
«kjønnsforsker», til tross for at jeg 
jobber på Arbeidsforskningsinstitut-
tet. Dette er visst det styggeste du 
kan si om en samfunnsforsker for 
tiden, men etiketten er tatt ut av 
luften. Jeg er arbeidsforsker og 
spesialist på kvinner og arbeid. 

Dessuten er referansen i kommen-
taren feil. Jeg viser til en studie av 
109 ledere i offentlig og privat sektor, 
alle kvinner. Det viser seg at de i 
større grad er gift og at de har fl ere 
barn enn gjennomsnittskvinner i 
Norge. Vassnes hevder imidlertid at 
forskeren, altså meg, «støtter seg til 
en egen undersøkelse gjort blant 
norske kvinnelige toppledere, mange 
av dem uten barn». Dette er fri 
fantasi – det er motsatt. 

Min kommentar i Dagbladet var 
knyttet til at 65 prosent av kvinnene i 
et utvalg på rundt 2700 norske 
kvinner mente det var «misunnelses-
verdig å bli forsørget». I min kom-
mentar sier jeg at dette er trist. For 
det første fordi dette reduserer 
kvinners mulighet til å oppleve seg 
selv som likestilt ved å kunne 
forsørge seg selv, særlig hvis de skal 
leve alene som skilt, singel eller enke 
– hvilket er veldig sannsynlig, før 
eller siden i livet. I en nasjonal og 
global sammenheng er dette også 
problematisk: Hvis kvinnene i 
verdens rikeste land skal trekke seg 
tilbake for å bli forsørget i et arbeids-
marked som trenger arbeidskraft, 
betyr dette at andre må ta over. 

Disse to argumentene er ikke 
synsing, men belagt i mange under-
søkelser, der de siste ekesmplene er 
Likelønnsutvalget (2008) ledet av 
Anne Enger, og Lise Widding Isaksen 
(2007) om kjønn, omsorgsarbeid og 
globalisering. I tillegg kommer 
funnene Klassekampen framlegger 
gjennom intervjuet med Alison 
Jaggar og hennes FemPov-prosjekt, 
torsdag 1. juli.

I min egen forsking, som Vassnes sier 
jeg generaliserer utfra, framgår det 
at kvinner som er ledere i større grad 
enn gjennomsnittet er gift og har 
fl ere barn. De opplever familien som 
en ressurs, en kilde til energi. 
Familien – og særlig partneren – er 
en viktig støttespiller og samtaleper-
son. Kvinnenes karriere kan sies å ha 
en form for forkjørsrett, samtidig 

som partneren også jobber fullt, ikke 
deltid som forsørget. Min tanke var 
at dette, i motsetning til ønsket om å 
bli forsørget, er nyskapende i forhold 
til hvordan vi er vant til å organisere 
samlivene våre. Og som en kvalifi -
sert hypotese er det lov å spørre; mon 
tro om ikke disse parene blir både 
mer innovative og grensesprengende 
gjennom sine samtaler, enn i familier 
hvor kvinnen er forsørget?

Det er på tide å gi fl ere mentale 
handlingsguider; det er mulig å ha 
både full jobb og familie. Det vet vi, 
men vi vet også at mange kvinnear-
beidsplasser er dårlig organisert og 
sliter kvinner unødig ut. Det er der 
kampen burde stå. Det var det jeg 
prøvde å si. Hvor biologien er 
oversett i dette, skjønner ikke jeg.

Nina Amble,
seniorforsker ved 

Arbeidsforskningsinstituttet
Nina.Amble@afi -wri.no

Født sånn?
KJØNN
Eva Johannessen

Bjørn Vassnes har fått boltre seg i 
Klassekampen i sommer med 
presentasjoner av ordentlig og 
objektiv forskning. I den siste 
kommentaren 5. august vurderer 
han funn i en undersøkelse utført av 
Respons analyse. Det viser seg at 
fl ertallet av norske kvinner heller vil 
prioritere barn og familie enn egen 
karriere. De har ingenting mot å la 
seg forsørge av sin mann. Norske 
kjønnsforskere må snart innse at 
ikke alle kvinner tenker og prioritere 
som dem selv, og de må lære å skille 
mellom slik det «er» og slik det «bør» 
være. Vi må faktisk godta at det er 
medfødte personlighetsforskjeller 
som forklarer ulike verdimessige 
prioriteringer, mener Vassnes.

Spørsmålene Vassnes ikke stiller er:
n Er Respons analyse sin undersø-
kelse vitenskapelig holdbar?
n Hvilke metoder er brukt, og er det 
grunnlag for å trekke de konklusjo-
nene som framheves?
n Kan Vassnes dokumentere at det er 
medfødte personlighetsforskjeller 
som forklarer kvinnenes valg? Eller 
er det eksempel på en analyse preget 
av ideologi og subjektivitet?

Eva Johannessen,
forsker

em-johan@online.no

Russisk 
ekspansjon
GEORGIA
Nils Tore Gjerde

Den 8. august 2008 rykket russiske 
styrker inn i Georgia. Russland 
ønsket nok et regimeskifte i landet, 
men fram for alt ville Russland 
forhindre georgisk Nato-medlem-
skap. Russlands påskudd var å 
hjelpe Abkhasia og Sør-Ossetia, to 
georgiske områder som lenge hadde 
ønsket uavhengighet fra Georgia, 
men som det internasjonale samfun-
net betrakter som georgisk territo-
rium. Det ble en kortvarig krig 
mellom Russland og Georgia som 
resulterte i at betydelige russiske 
styrker fortsatt står i begge områ-
dene. 

Dessuten har Abkhasia og Sør-
Ossetia erklært seg som «uavhen-
gige» republikker med støtte fra 
Russland. Så langt har «uavhengig-
hetserklæringene» vært en gedigen 
diplomatisk fi asko. Områdene har 
ved siden av Russland kun fått 
anerkjennelse av tre av verdens 
stater. Mitt stalltips er at etter noen 
år i diplomatisk isolasjon, vil både 
Abkhasia og Sør-Ossetia søke om 
opptakelse i Den russiske føderasjo-
nen slik at det som egentlig vil skje, 
er at Russland i realiteten utvider 
sine grenser i Kaukasus. Etter mitt 
skjønn er dette allerede et faktum.

Både den franske og amerikanske 
utenriksministeren besøkte i juli 
Georgia, og begge understreket at 
Frankrike og USA betrakter Abkha-
sia og Sør-Ossetia som georgisk 
territorium. Den franske utenriksmi-
nisteren understreket videre at 
landet vil arbeide så mye som mulig 
for at disse regionene igjen blir 
under georgisk kontroll. USAs 
utenriksminister gikk enda lenger 
og kalte det russiske militære 
nærværet i regionene som en 
«okkupasjon». 

Jeg håper at den norske regjering 
er av samme oppfatning!

Nils Tore Gjerde,
Molde

gnt_molde@hotmail.com

Jerusalem 
på yr.no
ISRAEL
Erik Bolstad

Torsdag 5. august hadde Petter 
Bauck eit innlegg i Klassekampen 
der han spør om yr.no stør Israels 
okkupasjon av Jerusalem. 

yr.no er ei teneste frå NRK og 
Meteorologisk institutt, og har 
vêrvarsel for sju millionar stader i 
heile verda. Av desse sju millionane 
er det 3556 stader som er plassert i 
Israel og 4271 i det palestinske 
området. Fordelinga mellom Israel 
og Det palestinske området fylgjer så 
vidt vi veit den grøne lina nøyaktig.

yr.no er ein nettstad med vêrvar-
sel, klimainformasjon og nyheiter 
om vêr; og er ikkje ein politisk 
nettstad eller eit ålment geografi sk 
oppslagsverk. Vi tek ikkje stilling til 
territorialspørsmål, men held oss til 
FN-lista over land og område (ISO 
3166), med omsetjingar til norsk slik 
dei blir brukt av Utanriksdeparte-
mentet (difor skriv vi «Det palestin-
ske området» og ikkje «Palestina»). 

Dei internasjonale stadnamna på 
yr.no kjem frå databasen Geonames.
org. Geonames er ein open og fri 
database, der kven som helst (til 
dømes Petter Bauck) kan gjere 
endringar og leggje til nye stadnamn. 
Geonames fungerer på same måte 
som Wikipedia, og er så vidt vi veit 
den største og mest komplette 
stadnamnbasen i verda. På Geona-
mes var Jerusalem tidlegare katego-
risert som Israels hovudstad; dette 
fekk vi retta for eit par år sidan slik 
at Jerusalem no berre er kategorisert 
som «a populated place».

yr.no har hatt vêrvarsel for både 
Aust-Jerusalem og Vest-Jerusalem 
heilt frå starten i 2007. På www.yr.no/
stad/Det_palestinske_området står 
Aust-Jerusalem oppført som ein del 
av Vestbreidda, og tilsvarande står 
Vest-Jerusalem oppført som ein del 
av Israel på www.yr.no/stad/Israel.

For dei lokalkjende i Jerusalem 
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kan vi òg fortelje at punktet Aust-
Jerusalem ligg omtrent ved Damas-
kus-porten og punktet Vest-Jerusa-
lem er plassert på Sionplassen. 
Vêrvarsla bør med andre ord vere 
relativt like.

Erik Bolstad,
redaksjonssjef i NRK

erik.bolstad@nrk.no

Mer om 
fortryllelsen
AKP
Egil Fossum

Man skriver for å bli lest. Noen liker 
det man skriver, andre ikke. Torun 
Berntsen blir forskrekket – uten at 

jeg kan eller vil gjøre så mye med 
det. Når det gjelder Blindern på 1970-
tallet og hele det store AKP-lerretet 
fra den tiden, må hun nok fi nne seg 
en annen diskusjonspartner, men 
allikevel, på ett punkt tar jeg utfor-
dringen, punktet om «fortryllelsen».

Jo, jeg var fortryllet, det treffer 
godt, men betegnelsen stammer ikke 
fra meg, men fra min venn Ketil 
Heyerdahl. Rundt 1980 da nedturen 
begynte, sa han: «Egil, fortryllelsen 
er over.» Dette traff. Det synes jeg 
fortsatt; jeg vedstår meg fullt ut 
denne begrepsbruken!

Folk går inn i politikken – et felt for 
de personlige skuffelser – av ulike 
grunner: ambisjoner, forvillelser, 
kalkulasjoner, lengsler eller rene 
konvensjoner, og kombinasjoner av 
disse. For meg var det et sinne og 
ikke minst lengselen etter rettferdig-
het, etter ti års ørkenvandring i 
politikken, lange reiser i Latin-
Amerika og hendelsene i det østasia-

tiske kraftfeltet, Vietnam og Maos 
Kina, med de kolossale menneske-
lige bevegelsene der. Det ble en 
hjertesak, nærmest en omvendelse. 

Det var ikke tankearbeidet som 
drev meg på slutten av 1960-tallet, 
men hjertet. Så lenge Mao, for å 
forenkle, hadde tak på hjertet mitt, 
var jeg som fortryllet – og mange 
med meg. Jeg lengtet etter harmoni 
og kameratskap stilt overfor de 
oppgavene som hadde grepet tak i 
meg, arbeiderklassen og de under-
trykte folkene – et kritisk prosjekt av 
første rang. Hjernevask? Gjerne det. 
Alle partier «hjernevasker» ettersom 
de som oftest favner videre enn det 
enkelte medlems innmeldings-
grunnlag; her må medlemmet 
formes gjennom vedtektenes tvang, 
sosialt press og skolering. 

Jo, jeg var på parti med fremtiden, 
fornøyd, men så begynte jeg å tvile, 
en lang og komplisert historie. 
Kampene i og rundt Sentralkomi-

teen førte til bitre personmotsetnin-
ger, en pine å være vitne til – ikke 
diskusjonene i seg selv, men den 
fi endtlige tonen. Ja, jeg mistet troen 
– og gikk videre i livet. Hva skulle jeg 
ellers gjøre? Torun Berntsen antyder 
hjelpsomt en oppvask, men det er 
ikke noe å vaske opp etter meg. Slå 
meg på brystet med store selvkritik-
ker, eller vandre inn i de forurettedes 
bleke landskap? Nei, jeg gikk til 
palestinerne, fulgte nok en gang 
hjertets stemme, og Lenin, Stalin og 
Mao ble borte for meg.

Jeg trodde aldri på det fullkomne, 
men lengtet allikevel etter det, ville 
det – der lå nok dypest sett grunnla-
get for fortryllelsen, et skjørt bygg-
verk.

Egil Fossum,
Oslo

Egil.Fossum@senior.hio.no

Det rene vås?
ARBEID
Ottar Brox

«Det rene vås» kaller Arne Danielsen 
denne setninga fra min kommentar i 
Klassekampen 3. august: «For å 
slippe å betale lønninger som folk 
kan leve av i Oslo, eller bedre 
arbeidsmiljøet, rekrutterer bussel-
skapet sjåfører fra fattigere land.» 
Men like etterpå skriver han: «Det er 
riktig at bransjen sliter med rekrut-
tering, blant annet som en følge av at 
lønnsnivået generelt er lavt, og de 
har derfor vært nødt til å rekruttere 
utenlandske sjåfører.»

Er dette noe annet enn en bekref-
telse av min påstand? Mitt utgangs-
punkt var en artikkel av journalisten 
W.K. Riaz i Aftenposten Aften 22. 
desember 2009 om busselskapet, 
som «sliter med å ... skaffe nok 
arbeidskraft som kan ta seg av 
viktige oppgaver i hovedstaden». Vi 
må hente folk i utlandet «for at de 
skal ta de lavtlønnsjobbene vi ikke 
vil ha». Det som bekymrer ham i 
denne sammenhengen, er at arbeids-
innvandrerne ikke tjener nok til å 
skaffe seg gode boliger, slik at de 
hopes opp i lite attraktive strøk.

Jeg har aldri påstått at utenlandske 
bussjåfører betales dårligere enn 
norske, selv om slikt sikkert foregår i 
andre transportyrker. Men det burde 
være lett å forstå at arbeidskraftim-
port må føre til at fag som utsettes for 
dette må sakke akterut i forhold til 
dem som må konkurrere om norsk 
arbeidskraft.

En av de aller beste, men lite 
forståtte kvalitetene ved Norge som 
samfunn, er at det har vært relativt 
små lønnsforskjeller mellom slit-
somme, lite attraktive jobber og de 
som i tillegg til inntekt også kan gi 
arbeidsdagen et mer meningsfylt 
innhold. Det er denne kvaliteten vi 
er i full fart med å ødelegge ved å la 
fattigdommen i andre land påvirke 
lønnsnivået i det vi kaller «ufaglær-
te» yrker.

Er det vanskelig å rekruttere 
journalister, forskere eller fi nansana-
lytikere, må lønningene opp. Men 
har en problemer med å få tak i nok 
sjåfører, fi skeindustriarbeidere eller 
bærplukkere, blir en «nødt til» (som 
Danielsen skriver) å rekruttere fra 
fattigere land. Er det så vanskelig å 
se at dette er en strategi – anerkjent 
av alle partiene – som bare kan gi oss 
større problemskapende ulikheter i 
det norske samfunnet?

Ottar Brox,
professor i sosiologi

ottar.brox@nibr.no

KOSTHOLD
Kathrine Kleveland

… ta gjerne fi re, ta åtte, ta alle, sang 
Jarl Goli en gang. Men det gjør vi 
ikke, nordmenn er på europabun-
nen i potetspising. Det bekymrer 
meg.

Ernæringsrådets forslag til nye 
kostråd ble lagt fram i mai. Det 
anbefales hovedsakelig et planteba-
sert kosthold med mye grønnsaker, 
frukt, bær, fullkorn og fi sk, og 
begrensede mengder rødt kjøtt, salt, 
tilsatt sukker og energirike matva-
rer. Det anbefales fortsatt minst fem 
porsjoner grønnsaker, frukt og bær 
som til sammen tilsvarer minst 500 
gram hver dag. Men nå vil ikke 
lenger ekspertene inkludere poteten 
i de anbefalte «fem om dagen». Og 
det norske potetforbruket synker 
jevnt. Mens engelskmenn spiser 114 
kg, og selv italienerne spiser 39 kg i 
året, lå vi i fjor på 25 kg poteter per 
person og spiser minst poteter i 
Europa. Hviterusserne spiser årlig 
utrolige 337 kilo i året!

Hvis det er meningen at vi skal 
spise mindre poteter, må det i tilfelle 
ikke erstattes med pasta, ris eller 
hvitt hvetemel. Spiser vi disse 
matvarene i stedet for potet, lurer vi 
oss selv. Potet har nemlig et høyere 
innhold av kostfi ber og fl ere vitami-
ner og mineralstoffer per energien-
het enn vanlig ris og 
pasta, og er en viktig og 
billig basismatvare i et 
norsk variert kosthold. 
Kokte eller bakte 
poteter anbefales 
selvsagt framfor 
potetprodukter som er tilsatt fett og 
salt. Vi skal fortsatt spise mer 
grønnsaker. Jo mer farger jo bedre, 
og mer spennende ser tallerkenen 
ut. Jeg vil legge inn et ord for 
rotgrønnsaker, la oss bruke norske 
råvarer som gulrot, kålrot og 
rødbeter, snakk om farger.

De nye rådene anbefaler også å 
begrense inntaket av rødt kjøtt til 
mindre enn 500 gram per uke. Dette 
tilsvarer to middager med rødt kjøtt 
samt litt kjøttpålegg i uka. Men her 
er det viktig å ha to tanker i hodet 
samtidig. For unge jenter er det 
viktig å få i seg rødt kjøtt fordi det 
gir dem jern. Det er ingen andre 
matvarer som gir så godt jernopptak 
som rødt kjøtt. Norskprodusert rødt 

kjøtt har også en rolle i bærekraftig 
landbruk og i klimasammenheng. I 
Norge har vi beiteressursene i 
utmarka som utnyttes av sau og ku. 
Dette i motsetning til hvitt kjøtt, 

som er basert på kraftfôr. 
I forslaget til kostråd heter det at 

rent kjøtt fortrinnsvis bør benyttes. 
Det er jeg enig i, og det norske 
forbruket av pølser understreker 
betimeligheten i forslaget. Nord-
menn spiser i snitt 115 pølser hver i 
løpet av et år, totalt 46.000 tonn i 
året. Tenk på alt salt og konserve-
ringsmidler som er i de pølsene.

Mange med oss i Bygdekvinnelaget 
er opptatt av helsegevinsten ved å 
bruke mat som er minimalt bearbei-
det. Selvsagt – mat som bearbeides 
tilsettes gjerne ingredienser som 
mettet fett, sukker og salt. Jo mer av 
maten du lager fra bunnen av, desto 
bedre. Vi lever i en hverdag der det 
ikke alltid er mulig, men lager du 

posemat, så putt rikelig med ferske 
grønnsaker i, og server gjerne med 
grove rundstykker.

Andre kostråd i forslaget er at det 
anbefales minst fi re porsjoner 
fullkornprodukter hver dag. Velg 
gjerne havre, vår egen kornsort med 
gode egenskaper for både hjertet, 
formen og fasongen. Havren er 
dessuten kolesteroldempende. 
Kostrådenes hovedmål er å forebyg-
ge kostrelaterte sykdommer. Mer 
fi sk, magrere meieriprodukter og 30 
minutters trim hører også med. Så 
lenge vi lever i et samfunn som er 
såpass regulert på andre fronter, er 
det bra at noen undersøker hvilke 
sykdommer som er på veg og 
hvordan kosthold spiller inn i 
helsesammenheng. 

Nasjonalt råd for ernæring ferdig-
stiller kostrådene i løpet av høsten. 
Jeg mener det fortsatt er plass til 
både poteter og rødt kjøtt. De fl este 
nordmenn har faktisk større 
kostholdsutfordringer enn å senke 
forbruk av poteter og kjøtt!

Kathrine Kleveland,
leder for Norges Bygdekvinnelag

kathrine.kleveland@me.com

Ta en potet …

UPOPULÆR RÅVARE: Ernæringsrådet anbefaler ikke lenger poteter og rødt kjøtt. 
Dette er uheldig, mener Norges Bygdekvinnelag. FOTO: SCANPIX

«Nordmenn er på europa-
bunnen i potetspising»
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Tryggere 
boligkjøp
BOLIG
Håkon Haugli

Borettslagsboligen har alltid vært 
ment for den som eier den. Mange av 
utfordringene som borettslagsfor-
men har stått overfor de siste årene, 
har knyttet seg til såkalte «lavinn-
skuddsborettslag», det vil si boretts-
lag etablert utenfor det tradisjonelle 
boligsamvirket, med uforholdsmes-
sig høy andel fellesgjeld og lavt 
innskudd. I juni gjorde Stortinget 24 
mindre lovendringer som setter en 
stopper for spekulasjon i borettslags-
formen. Det var bred enighet om de 
fl este tiltakene. Høyre skilte imidler-
tid lag med de andre partiene på et 
viktig punkt: Innføringen av en mak-
simalgrense for fellesgjeld.

Fra Arbeiderpartiets side er det 
vært viktig å verne om borettslag 
som en trygg og demokratisk 
boform. Gjennom hele etterkrigsti-
den har boligsamvirket åpnet 
boligmarkedet for mange mennes-
ker. Borettslag er en utbredt boform. 
Om lag 1 av 7 norske boliger eies i 
dag på denne måten.

Enkelte utbyggere har utnyttet 
mulighetene som ligger i borettslags-
formen til å sikre seg stor fortjeneste 
i rene spekulasjonsprosjekter. 
Konsekvensene for den enkelte 
beboer har i enkelte tilfeller vært 
store. I media er en del slike boretts-
lag omtalt som «gjeldsfeller».

Ingen er tjent med at boligkjøpere 
pådrar seg gjeld de ikke er i stand til 
å betjene over tid. En viktig lovend-
ring var innføringen av en maksi-
malgrense for fellesgjeld i borettslag. 
Etter en totalvurdering, ble grensen 
satt ved 75 prosent. For Arbeiderpar-
tiet var det to viktige grunner til at 
det burde settes en grense: hensynet 
til kjøper selv og hensynet til de 
øvrige andelseierne i borettslaget. En 
maksimalgrense innebærer at 
kjøpere av borettslagsleiligheter blir 
kredittvurdert. Det vil redusere 
risikoen for at andelseiere må betale 
sine naboers felleskostnader.
Forslaget om en maksimalgrense 
hadde bred støtte. Forbrukerrådet, 
Finansnæringens Fellesorganisasjon 
og NBBL var blant høringsinstan-
sene som har støttet forslaget, det 
samme gjorde alle partiene i kommu-
nal- og forvaltningskomiteen, med et 
unntak: Høyre. I debatten begrunnet 
partiets talsmann, sakens ordfører 
Michael Tetzschner dette med at 
problemet ikke var fellesgjeld, men 
at «de som er svakt bemidlet, har en 
tendens til å trekke opp kredittkort 
og annen fi nansiering som er meget 
dyr». 

I et intervju med Klassekampen 2. 
august påstår Høyres Svein Flåtten 
at jeg har en «løsaktig omgang med 
sitater» når jeg henviser til Tetzsch-
ners uttalelse. Jeg kan forstå Flåt-
tens behov for å ta avstand fra 
påstanden om at problemene med 
lavinnskuddsborettslag skyldes 
kredittkortbruk, men det er freidig å 
stemple det som «løsaktig» å sitere 

fra stortingsdebattene. Vi må kunne 
legge til grunn at Høyres stortingsre-
presentanter – særlig saksordførere – 
uttaler seg på vegne av partiet og kan 
siteres på det de uttaler i stortingssa-
len.

I boligpolitikken er de partipoli-
tiske skillelinjene tydelige. Siden 
2005 har den rødgrønne regjeringen 
økt bostøtten kraftig, satset på 
bygging av kommunale utleieboliger, 
skjerpet kravene til kontroll og tilsyn 
ved nybygg, tatt initiativ for å styrke 
boligkjøperes situasjon, og stanset 
spekulasjon i borettslagsmodellen. 
Vi er stolte over de boligpolitiske 
grepene som er tatt, men vi erkjen-
ner at vi ikke er i mål. 

Håkon Haugli, 
stortingsrepresentant (A) 

hakon.haugli@stortinget.no

Forskning 
og synsing
KJØNN
Nina Amble

Jeg er overrasket over Bjørn Vassnes 
sin kommentar i Klassekampen 5. 
august 2010. Han kaller meg 
«kjønnsforsker», til tross for at jeg 
jobber på Arbeidsforskningsinstitut-
tet. Dette er visst det styggeste du 
kan si om en samfunnsforsker for 
tiden, men etiketten er tatt ut av 
luften. Jeg er arbeidsforsker og 
spesialist på kvinner og arbeid. 

Dessuten er referansen i kommen-
taren feil. Jeg viser til en studie av 
109 ledere i offentlig og privat sektor, 
alle kvinner. Det viser seg at de i 
større grad er gift og at de har fl ere 
barn enn gjennomsnittskvinner i 
Norge. Vassnes hevder imidlertid at 
forskeren, altså meg, «støtter seg til 
en egen undersøkelse gjort blant 
norske kvinnelige toppledere, mange 
av dem uten barn». Dette er fri 
fantasi – det er motsatt. 

Min kommentar i Dagbladet var 
knyttet til at 65 prosent av kvinnene i 
et utvalg på rundt 2700 norske 
kvinner mente det var «misunnelses-
verdig å bli forsørget». I min kom-
mentar sier jeg at dette er trist. For 
det første fordi dette reduserer 
kvinners mulighet til å oppleve seg 
selv som likestilt ved å kunne 
forsørge seg selv, særlig hvis de skal 
leve alene som skilt, singel eller enke 
– hvilket er veldig sannsynlig, før 
eller siden i livet. I en nasjonal og 
global sammenheng er dette også 
problematisk: Hvis kvinnene i 
verdens rikeste land skal trekke seg 
tilbake for å bli forsørget i et arbeids-
marked som trenger arbeidskraft, 
betyr dette at andre må ta over. 

Disse to argumentene er ikke 
synsing, men belagt i mange under-
søkelser, der de siste ekesmplene er 
Likelønnsutvalget (2008) ledet av 
Anne Enger, og Lise Widding Isaksen 
(2007) om kjønn, omsorgsarbeid og 
globalisering. I tillegg kommer 
funnene Klassekampen framlegger 
gjennom intervjuet med Alison 
Jaggar og hennes FemPov-prosjekt, 
torsdag 1. juli.

I min egen forsking, som Vassnes sier 
jeg generaliserer utfra, framgår det 
at kvinner som er ledere i større grad 
enn gjennomsnittet er gift og har 
fl ere barn. De opplever familien som 
en ressurs, en kilde til energi. 
Familien – og særlig partneren – er 
en viktig støttespiller og samtaleper-
son. Kvinnenes karriere kan sies å ha 
en form for forkjørsrett, samtidig 

som partneren også jobber fullt, ikke 
deltid som forsørget. Min tanke var 
at dette, i motsetning til ønsket om å 
bli forsørget, er nyskapende i forhold 
til hvordan vi er vant til å organisere 
samlivene våre. Og som en kvalifi -
sert hypotese er det lov å spørre; mon 
tro om ikke disse parene blir både 
mer innovative og grensesprengende 
gjennom sine samtaler, enn i familier 
hvor kvinnen er forsørget?

Det er på tide å gi fl ere mentale 
handlingsguider; det er mulig å ha 
både full jobb og familie. Det vet vi, 
men vi vet også at mange kvinnear-
beidsplasser er dårlig organisert og 
sliter kvinner unødig ut. Det er der 
kampen burde stå. Det var det jeg 
prøvde å si. Hvor biologien er 
oversett i dette, skjønner ikke jeg.

Nina Amble,
seniorforsker ved 

Arbeidsforskningsinstituttet
Nina.Amble@afi -wri.no

Født sånn?
KJØNN
Eva Johannessen

Bjørn Vassnes har fått boltre seg i 
Klassekampen i sommer med 
presentasjoner av ordentlig og 
objektiv forskning. I den siste 
kommentaren 5. august vurderer 
han funn i en undersøkelse utført av 
Respons analyse. Det viser seg at 
fl ertallet av norske kvinner heller vil 
prioritere barn og familie enn egen 
karriere. De har ingenting mot å la 
seg forsørge av sin mann. Norske 
kjønnsforskere må snart innse at 
ikke alle kvinner tenker og prioritere 
som dem selv, og de må lære å skille 
mellom slik det «er» og slik det «bør» 
være. Vi må faktisk godta at det er 
medfødte personlighetsforskjeller 
som forklarer ulike verdimessige 
prioriteringer, mener Vassnes.

Spørsmålene Vassnes ikke stiller er:
n Er Respons analyse sin undersø-
kelse vitenskapelig holdbar?
n Hvilke metoder er brukt, og er det 
grunnlag for å trekke de konklusjo-
nene som framheves?
n Kan Vassnes dokumentere at det er 
medfødte personlighetsforskjeller 
som forklarer kvinnenes valg? Eller 
er det eksempel på en analyse preget 
av ideologi og subjektivitet?

Eva Johannessen,
forsker

em-johan@online.no

Russisk 
ekspansjon
GEORGIA
Nils Tore Gjerde

Den 8. august 2008 rykket russiske 
styrker inn i Georgia. Russland 
ønsket nok et regimeskifte i landet, 
men fram for alt ville Russland 
forhindre georgisk Nato-medlem-
skap. Russlands påskudd var å 
hjelpe Abkhasia og Sør-Ossetia, to 
georgiske områder som lenge hadde 
ønsket uavhengighet fra Georgia, 
men som det internasjonale samfun-
net betrakter som georgisk territo-
rium. Det ble en kortvarig krig 
mellom Russland og Georgia som 
resulterte i at betydelige russiske 
styrker fortsatt står i begge områ-
dene. 

Dessuten har Abkhasia og Sør-
Ossetia erklært seg som «uavhen-
gige» republikker med støtte fra 
Russland. Så langt har «uavhengig-
hetserklæringene» vært en gedigen 
diplomatisk fi asko. Områdene har 
ved siden av Russland kun fått 
anerkjennelse av tre av verdens 
stater. Mitt stalltips er at etter noen 
år i diplomatisk isolasjon, vil både 
Abkhasia og Sør-Ossetia søke om 
opptakelse i Den russiske føderasjo-
nen slik at det som egentlig vil skje, 
er at Russland i realiteten utvider 
sine grenser i Kaukasus. Etter mitt 
skjønn er dette allerede et faktum.

Både den franske og amerikanske 
utenriksministeren besøkte i juli 
Georgia, og begge understreket at 
Frankrike og USA betrakter Abkha-
sia og Sør-Ossetia som georgisk 
territorium. Den franske utenriksmi-
nisteren understreket videre at 
landet vil arbeide så mye som mulig 
for at disse regionene igjen blir 
under georgisk kontroll. USAs 
utenriksminister gikk enda lenger 
og kalte det russiske militære 
nærværet i regionene som en 
«okkupasjon». 

Jeg håper at den norske regjering 
er av samme oppfatning!

Nils Tore Gjerde,
Molde

gnt_molde@hotmail.com

Jerusalem 
på yr.no
ISRAEL
Erik Bolstad

Torsdag 5. august hadde Petter 
Bauck eit innlegg i Klassekampen 
der han spør om yr.no stør Israels 
okkupasjon av Jerusalem. 

yr.no er ei teneste frå NRK og 
Meteorologisk institutt, og har 
vêrvarsel for sju millionar stader i 
heile verda. Av desse sju millionane 
er det 3556 stader som er plassert i 
Israel og 4271 i det palestinske 
området. Fordelinga mellom Israel 
og Det palestinske området fylgjer så 
vidt vi veit den grøne lina nøyaktig.

yr.no er ein nettstad med vêrvar-
sel, klimainformasjon og nyheiter 
om vêr; og er ikkje ein politisk 
nettstad eller eit ålment geografi sk 
oppslagsverk. Vi tek ikkje stilling til 
territorialspørsmål, men held oss til 
FN-lista over land og område (ISO 
3166), med omsetjingar til norsk slik 
dei blir brukt av Utanriksdeparte-
mentet (difor skriv vi «Det palestin-
ske området» og ikkje «Palestina»). 

Dei internasjonale stadnamna på 
yr.no kjem frå databasen Geonames.
org. Geonames er ein open og fri 
database, der kven som helst (til 
dømes Petter Bauck) kan gjere 
endringar og leggje til nye stadnamn. 
Geonames fungerer på same måte 
som Wikipedia, og er så vidt vi veit 
den største og mest komplette 
stadnamnbasen i verda. På Geona-
mes var Jerusalem tidlegare katego-
risert som Israels hovudstad; dette 
fekk vi retta for eit par år sidan slik 
at Jerusalem no berre er kategorisert 
som «a populated place».

yr.no har hatt vêrvarsel for både 
Aust-Jerusalem og Vest-Jerusalem 
heilt frå starten i 2007. På www.yr.no/
stad/Det_palestinske_området står 
Aust-Jerusalem oppført som ein del 
av Vestbreidda, og tilsvarande står 
Vest-Jerusalem oppført som ein del 
av Israel på www.yr.no/stad/Israel.

For dei lokalkjende i Jerusalem 
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Norsk opp-
gjør trengs
RØDE KHMER
Torgeir Salih Holgersen

Lederen i Klassekampen tirsdag 27. 
Juli er via dommen mot Røde Khmer 
fengselssjef, «kamerat Duch». 
Lederskribent Pål Hellesnes gir 
uttrykk for at dommen er riktig og 
nødvendig for at Kambodsja skal 
komme seg videre. Jeg er enig. 
Videre ytrer han håp om at rettspro-
sessen bør bety at også norsk 
politikk kan legge hele Røde Khmer 
bak seg. Her er jeg uenig. Dette bør 
først skje når alle som skal, har tatt 
den nødvendige sjølkritikken og 
trukket de nødvendige lærdomme-
ne. Og det har ikke skjedd enda. 
De som har tatt det nødvendige 
oppgjøret, er enkelte med fortid i 
AKP (m-l) som, for å bruke Hellesnes’ 
ord, «hadde et naivt og idylliserende 
forhold» til Røde Khmer. Men den 
politisk betydningsfulle vestlige 
støtten til Røde Khmer handla ikke 
om naive politiske turister på 1970-
tallet. Det handla om kyniske 
maktpolitikere i USA som, etter at 
Røde Khmer var styrta i 1979, og etter 
at Verden var gjort kjent med folke-
mordet som hadde pågått, leverte 
våpen til opprørskoalisjonen mot det 
nye Vietnam-vennlige styret, hvor 
Røde Khmer var den klart største og 
mest slagkraftige grupperinga.  

Det nødvendige oppgjøret med Røde 
Khmer, som ennå ikke har blitt tatt i 
Norge, handler derfor ikke om 
smågrupper på venstresida, men om 
den sjølkritikken de USA-lojale 
partiene, fra Ap og ut til Frp, må ta 
for å ha gitt politisk støtte til USAs 
Kambodsjapolitikk på 1980-tallet. 
Konkret kom dette til uttrykk ved at 
Norge, i likhet med andre vestlige 
land, motsatte seg arbeidet som 
Kambodsjas nye regjering førte for å 
få en internasjonal undersøkelses-
kommisjon til å dokumentere Røde 
Khmers forbrytelser, og få igangsatt 
straffeprosessen mot de ansvarlige 
for folkemordet. Det er hovedforkla-
ringa på at det varte helt fram til 2010 
før ofrene for folkemordet fi kk se 
noen form for rettferdighet. 
USA med allierte, herunder Norge, 
sørga også for å gi Røde Khmer 
fortsatt internasjonal respektabilitet, 
ved å la opprørskoalisjonen, domi-
nert av Røde Khmer, representere 
Kambodsja i FNs generalforsamling, 
på bekostning av de reelle maktha-
verne i Phnom Penh. 
Som sosialist kan man fortsatt 
oppleve å bli klistra opp til Pol Pot av 
debattanter fra høyresida. Dette 
gjelder sjøl om man, som meg, 
tilhører et av partiene på venstresida 
som aldri, på noen måte, støtta Pol 
Pot. Denne skamløse historieløshe-
ten kommer til å vedvare, helt 
uavhengig av den pågående rettspro-
sessen i Kambodsja, så lenge vi på 
venstresida ikke stiller det USA-
lojale stortingsfl ertallet i Norge til 
ansvar. Vi på venstresida bør ikke gi 
oss med dette før vi får på bordet 
tilsvarende erklæringer med sjølkri-
tikk fra det USA-lojale stortingsfl er-

tallet som ga reell støtte til Røde 
Khmer på 1980-tallet, som det som 
har blitt krevd av de naive m-l’erne 
fra 1970-tallet.

Torgeir Salih Holgersen
 SV-medlem

torgeirholgersen@hotmail.com

Spørsmål til 
Ingebrigtsen
AFGHANISTAN
Ulf Nestvold

Klassekampen har 29. juli innvilget 
statssekretær Ingebrigtsen en halv 
side av sin verdifulle spalteplass til å 
utlede Folkerettens oppfatning av 
begrepet krig. Statssekretærens 
konklusjon er at han har rett, og at 
Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit 
tar feil. I så fall tar også Gunnar 
Garbo og mange andre tilsynelaten-
de opplyste og klarttenkende 
mennesker feil. Og det kan jo tenkes.
Ingebrigtsen vil ikke ha krig. Han vil 
ha «ikke-internasjonal væpnet 
konfl ikt».
1. Når konfl ikten er «ikke-internasjo-
nal», betyr det da at den er nasjonal, 
til tross for at mange nasjoner deltar i 
kampene?
2. Hvorfor er det så viktig for deg 
(regjeringen) å sky begrepet krig, når 
det offi sielle USA åpent bruker ordet, 
og Norsk Offi sersforbund mener det 
er en fornærmelse mot norske 
soldater at politikerne ikke vil si at 
Norge er i krig i Afghanistan?
3. Er jeg helt på jordet når jeg mener 
å huske at utgangspunktet for 

angrepet på Afghanistan var USAs 
behov for å fange Osama bin Laden 
og hans medsammensvorne, som 
man tror sto bak terroraksjonene 
mot USA 11. september 2001?
4. Fryktet vi at USA og Nato ville 
svikte oss hvis vi ikke fulgte oppfor-
dringen om å delta i «den ikke-
internasjonale væpnede konfl ikten»?
Eller har vi andre motiver for å reise 
til Asia og drepe folk? I så fall: 
hvilke?
5. Tror regjeringen oppriktig at den 
vanlige afghaner fi nner det urimelig/
kriminelt å drepe soldater fra 
okkupasjonsmaktene, mens det er i 
orden at vi dreper «opprørere» og 
sivile menn, kvinner og barn av 
deres eget folk? 

Ulf Nestvold
Oslo

ulf.nestvold@hotmail.com

Køyr på sprit
BIOENERGI
Harald H. Kvalen

Naturvernar Erik Solheim trur ikkje 
at bioenergien er av høg nok kvalitet 
til at den kan spela så stor rolle. Der 
tek han feil. 

For både i Japan og USA er der 
utvikla effektiv teknologi for å 
omdanne all slag biomasse til 
metanol gjennom gassifi sering. 
Ifylgje dei Japanske forskarane vil 
ein i storskala industriell målestokk 
kunne oppnå høg effektivitet; av 
varmeverdien i biomassen vert ca 70 
prosent att i metanolen. Nobelpris-
vinnar i organisk kjemi, Georg Olah, 
har argumentert godt for å bruke 

metanol som allmenn energiberar i 
staden for hydrogen. Problemet med 
metanol er at den er giftig for folk. 
Difor har dei i Japan starta arbeid 
med å modifi sere prosessen for å lage 
etanol i staden. 

Etanol, og metanol har mange 
fordelar i høve til bensin og diesel 
som drivstoff. Desse har vore kjende 
i 90 år og det spørst om det ikkje var 
påtrykk frå Royal Dutch Shell, 
British Petrolium og Standard Oil 
som gjorde at bilane har gått på 
bensin dei siste 90 åra. Med store 
utslepp av bly og klimagassar til 
fylgje. Når det gjeld arealbruken 
syner det seg ifylgje den svenske 
rapporten at det største potensialet 
for bioenergiproduksjon faktisk er 
på brakklagde jordbruksareal (ca 980 
EJ). McKay sine kalkylar for energi-
bruken i Storbritannia har dei liten 
relevans ettersom det er det globale 
potensialet med diskuterer her.

Kort sagt; bioenergi er ein av 
energiressursane som fi nst i rikeleg 
mon. Teknologisk er det alt mogeleg 
å produsere drivstoff og elektrisitet 
frå biomasse. Verknadsgraden i 
denne produksjonen er langt høgare 
enn Solheim sine kjelder opplyser. 
Ressursane kan difor nyttast effek-
tivt også i transportsektoren. Fossil 
energi og kjernekraft kan og bør 
difor fasast ut så snart som råd.

Harald H. Kvalen
Skogeigar, Haukeli

hkvaale@online.no

KRONIKK
&DEBATT

E-post: debatt@klassekampen.no

ISRAEL
Petter Bauck

Været har vært snakkis i sommer. 
Stadig blir vi minnet om at på www.
yr.no kan vi få mer informasjon om 
nettopp været. Den nettbaserte 
tjenesten, utviklet i et samarbeid 
mellom de to statsinstitusjonene 
NRK og Norsk Meteorologisk 
institutt, er et yndet sted å forberede 
ferieturen, enten den går til bestem-
melsessteder i Norge eller det store 
utland.

Da jeg skulle til Jerusalem på 
forsommeren, sjekket jeg vær og 
temperatur på Yr. Veldig greit og 
enkelt. Jeg fi kk også noe basisinfor-
masjon om byen, som at det var en 
israelsk by. Jeg stusset ikke så rent 
lite av denne opplysningen. Isra-
elsk? Så vidt jeg vet vedtok FN i 
1947 at Jerusalem skulle være et 
«Corpus Separatum», underlagt 
verdensorganisasjonen. Raskt 
okkuperte Israel Vest Jerusalem og 
erklærte byen som landets hoved-
stad. Til dags dato er det bare et par 
land som har akseptert dette, og de 
langt fl este har sine ambassader i Tel 

Aviv for å markere denne uenighe-
ten. 

I 1967 okkuperte Israel Øst-
Jerusalem, og har siden utvidet og 
annektert denne delen av byen. 
Israelske ledere framhever jevnlig at 
et udelelig Jerusalem er Israels 
hovedstad for all framtid. Siden 1967 
har byens myndigheter på utspeku-
lerte måter systematisk fordrevet 
palestinske innbyggere ut til det 

omliggende Vestbredden. Samtidig 
har palestinerne stilt kravet om Øst 
Jerusalem som hovedstad i et 
framtidig suverent Palestina.

En henvendelse til Yr om Jerusalem 
resulterte i et svært formalistisk 
svar. «Enhver by må ligge i et land.» 
Systemet de brukte krevde det. Så 
hvorfor Israel? Fordi landet har 
okkupert og annektert byen og de 
facto skapt fakta på bakken? 
Hvorfor ikke kategorisere byen 
uavhengig av Israel og Palestina? 

Om det ikke går, hvorfor ikke 
etablere et Vest-Jerusalem som 
israelsk og et Øst-Jerusalem som 
palestinsk? Til det siste vil sikkert 
Yr innvende at de da tar for gitt en 
deling av byen, noe som ikke er en 
realitet i dag. De vil sikkert ikke bli 
tatt til inntekt for et syn på en av 
verdens vanskeligste konfl ikter. 
Men hva gjør de i dag? Med sin 
kategorisering av Jerusalem, både 

øst og vest, som israelsk, har 
de etablert seg som talerør for 
en løsning det ikke er politisk 
enighet om. Den forsvarer 
okkupasjon og anneksjon. Den 
er at på til i strid med FN og 
offi siell utenrikspolitikk. Er 
det Yr sin oppgave? På 

databasen GeoNames, hvor www.yr.
no opplyser at de henter sine 
geografi ske data, blir Øst-Jerusalem 
kategorisert som del av det palestin-
ske området. Har ikke Yr sjekket 
sine kilder godt nok?

Vær er snakkis i Norge, men vær 
blir også storpolitikk. I alle fall når 
NRK og Meteorologiske lar seg styre 
av formaliteter og ikke sjekker ut de 
politiske realitetene.

Petter Bauck,
 Oslo

petter.bauck@getmail.no

DELT: yr.no defi nerer Jerusalem som israelsk. Slik blir værmelding storpolitikk, skriver Petter Bauch.  FOTO: SHMUEL SPIEGELMAN

Støtter yr.no Israels okkupasjon?

«Vær er snakkis i Norge, 
men vær blir også stor-
politikk»

Rettelse
Forfatter av innlegget «Alt for 
Norge» i onsdagens avis er skrevet 
av jeger nr. 165, VFFSK, og ikke 
Kristian Nansen, slik det kan se ut 
som i innlegget.
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Norsk opp-
gjør trengs
RØDE KHMER
Torgeir Salih Holgersen

Lederen i Klassekampen tirsdag 27. 
Juli er via dommen mot Røde Khmer 
fengselssjef, «kamerat Duch». 
Lederskribent Pål Hellesnes gir 
uttrykk for at dommen er riktig og 
nødvendig for at Kambodsja skal 
komme seg videre. Jeg er enig. 
Videre ytrer han håp om at rettspro-
sessen bør bety at også norsk 
politikk kan legge hele Røde Khmer 
bak seg. Her er jeg uenig. Dette bør 
først skje når alle som skal, har tatt 
den nødvendige sjølkritikken og 
trukket de nødvendige lærdomme-
ne. Og det har ikke skjedd enda. 
De som har tatt det nødvendige 
oppgjøret, er enkelte med fortid i 
AKP (m-l) som, for å bruke Hellesnes’ 
ord, «hadde et naivt og idylliserende 
forhold» til Røde Khmer. Men den 
politisk betydningsfulle vestlige 
støtten til Røde Khmer handla ikke 
om naive politiske turister på 1970-
tallet. Det handla om kyniske 
maktpolitikere i USA som, etter at 
Røde Khmer var styrta i 1979, og etter 
at Verden var gjort kjent med folke-
mordet som hadde pågått, leverte 
våpen til opprørskoalisjonen mot det 
nye Vietnam-vennlige styret, hvor 
Røde Khmer var den klart største og 
mest slagkraftige grupperinga.  

Det nødvendige oppgjøret med Røde 
Khmer, som ennå ikke har blitt tatt i 
Norge, handler derfor ikke om 
smågrupper på venstresida, men om 
den sjølkritikken de USA-lojale 
partiene, fra Ap og ut til Frp, må ta 
for å ha gitt politisk støtte til USAs 
Kambodsjapolitikk på 1980-tallet. 
Konkret kom dette til uttrykk ved at 
Norge, i likhet med andre vestlige 
land, motsatte seg arbeidet som 
Kambodsjas nye regjering førte for å 
få en internasjonal undersøkelses-
kommisjon til å dokumentere Røde 
Khmers forbrytelser, og få igangsatt 
straffeprosessen mot de ansvarlige 
for folkemordet. Det er hovedforkla-
ringa på at det varte helt fram til 2010 
før ofrene for folkemordet fi kk se 
noen form for rettferdighet. 
USA med allierte, herunder Norge, 
sørga også for å gi Røde Khmer 
fortsatt internasjonal respektabilitet, 
ved å la opprørskoalisjonen, domi-
nert av Røde Khmer, representere 
Kambodsja i FNs generalforsamling, 
på bekostning av de reelle maktha-
verne i Phnom Penh. 
Som sosialist kan man fortsatt 
oppleve å bli klistra opp til Pol Pot av 
debattanter fra høyresida. Dette 
gjelder sjøl om man, som meg, 
tilhører et av partiene på venstresida 
som aldri, på noen måte, støtta Pol 
Pot. Denne skamløse historieløshe-
ten kommer til å vedvare, helt 
uavhengig av den pågående rettspro-
sessen i Kambodsja, så lenge vi på 
venstresida ikke stiller det USA-
lojale stortingsfl ertallet i Norge til 
ansvar. Vi på venstresida bør ikke gi 
oss med dette før vi får på bordet 
tilsvarende erklæringer med sjølkri-
tikk fra det USA-lojale stortingsfl er-

tallet som ga reell støtte til Røde 
Khmer på 1980-tallet, som det som 
har blitt krevd av de naive m-l’erne 
fra 1970-tallet.

Torgeir Salih Holgersen
 SV-medlem

torgeirholgersen@hotmail.com

Spørsmål til 
Ingebrigtsen
AFGHANISTAN
Ulf Nestvold

Klassekampen har 29. juli innvilget 
statssekretær Ingebrigtsen en halv 
side av sin verdifulle spalteplass til å 
utlede Folkerettens oppfatning av 
begrepet krig. Statssekretærens 
konklusjon er at han har rett, og at 
Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit 
tar feil. I så fall tar også Gunnar 
Garbo og mange andre tilsynelaten-
de opplyste og klarttenkende 
mennesker feil. Og det kan jo tenkes.
Ingebrigtsen vil ikke ha krig. Han vil 
ha «ikke-internasjonal væpnet 
konfl ikt».
1. Når konfl ikten er «ikke-internasjo-
nal», betyr det da at den er nasjonal, 
til tross for at mange nasjoner deltar i 
kampene?
2. Hvorfor er det så viktig for deg 
(regjeringen) å sky begrepet krig, når 
det offi sielle USA åpent bruker ordet, 
og Norsk Offi sersforbund mener det 
er en fornærmelse mot norske 
soldater at politikerne ikke vil si at 
Norge er i krig i Afghanistan?
3. Er jeg helt på jordet når jeg mener 
å huske at utgangspunktet for 

angrepet på Afghanistan var USAs 
behov for å fange Osama bin Laden 
og hans medsammensvorne, som 
man tror sto bak terroraksjonene 
mot USA 11. september 2001?
4. Fryktet vi at USA og Nato ville 
svikte oss hvis vi ikke fulgte oppfor-
dringen om å delta i «den ikke-
internasjonale væpnede konfl ikten»?
Eller har vi andre motiver for å reise 
til Asia og drepe folk? I så fall: 
hvilke?
5. Tror regjeringen oppriktig at den 
vanlige afghaner fi nner det urimelig/
kriminelt å drepe soldater fra 
okkupasjonsmaktene, mens det er i 
orden at vi dreper «opprørere» og 
sivile menn, kvinner og barn av 
deres eget folk? 

Ulf Nestvold
Oslo

ulf.nestvold@hotmail.com

Køyr på sprit
BIOENERGI
Harald H. Kvalen

Naturvernar Erik Solheim trur ikkje 
at bioenergien er av høg nok kvalitet 
til at den kan spela så stor rolle. Der 
tek han feil. 

For både i Japan og USA er der 
utvikla effektiv teknologi for å 
omdanne all slag biomasse til 
metanol gjennom gassifi sering. 
Ifylgje dei Japanske forskarane vil 
ein i storskala industriell målestokk 
kunne oppnå høg effektivitet; av 
varmeverdien i biomassen vert ca 70 
prosent att i metanolen. Nobelpris-
vinnar i organisk kjemi, Georg Olah, 
har argumentert godt for å bruke 

metanol som allmenn energiberar i 
staden for hydrogen. Problemet med 
metanol er at den er giftig for folk. 
Difor har dei i Japan starta arbeid 
med å modifi sere prosessen for å lage 
etanol i staden. 

Etanol, og metanol har mange 
fordelar i høve til bensin og diesel 
som drivstoff. Desse har vore kjende 
i 90 år og det spørst om det ikkje var 
påtrykk frå Royal Dutch Shell, 
British Petrolium og Standard Oil 
som gjorde at bilane har gått på 
bensin dei siste 90 åra. Med store 
utslepp av bly og klimagassar til 
fylgje. Når det gjeld arealbruken 
syner det seg ifylgje den svenske 
rapporten at det største potensialet 
for bioenergiproduksjon faktisk er 
på brakklagde jordbruksareal (ca 980 
EJ). McKay sine kalkylar for energi-
bruken i Storbritannia har dei liten 
relevans ettersom det er det globale 
potensialet med diskuterer her.

Kort sagt; bioenergi er ein av 
energiressursane som fi nst i rikeleg 
mon. Teknologisk er det alt mogeleg 
å produsere drivstoff og elektrisitet 
frå biomasse. Verknadsgraden i 
denne produksjonen er langt høgare 
enn Solheim sine kjelder opplyser. 
Ressursane kan difor nyttast effek-
tivt også i transportsektoren. Fossil 
energi og kjernekraft kan og bør 
difor fasast ut så snart som råd.

Harald H. Kvalen
Skogeigar, Haukeli

hkvaale@online.no

KRONIKK
&DEBATT

E-post: debatt@klassekampen.no

ISRAEL
Petter Bauck

Været har vært snakkis i sommer. 
Stadig blir vi minnet om at på www.
yr.no kan vi få mer informasjon om 
nettopp været. Den nettbaserte 
tjenesten, utviklet i et samarbeid 
mellom de to statsinstitusjonene 
NRK og Norsk Meteorologisk 
institutt, er et yndet sted å forberede 
ferieturen, enten den går til bestem-
melsessteder i Norge eller det store 
utland.

Da jeg skulle til Jerusalem på 
forsommeren, sjekket jeg vær og 
temperatur på Yr. Veldig greit og 
enkelt. Jeg fi kk også noe basisinfor-
masjon om byen, som at det var en 
israelsk by. Jeg stusset ikke så rent 
lite av denne opplysningen. Isra-
elsk? Så vidt jeg vet vedtok FN i 
1947 at Jerusalem skulle være et 
«Corpus Separatum», underlagt 
verdensorganisasjonen. Raskt 
okkuperte Israel Vest Jerusalem og 
erklærte byen som landets hoved-
stad. Til dags dato er det bare et par 
land som har akseptert dette, og de 
langt fl este har sine ambassader i Tel 

Aviv for å markere denne uenighe-
ten. 

I 1967 okkuperte Israel Øst-
Jerusalem, og har siden utvidet og 
annektert denne delen av byen. 
Israelske ledere framhever jevnlig at 
et udelelig Jerusalem er Israels 
hovedstad for all framtid. Siden 1967 
har byens myndigheter på utspeku-
lerte måter systematisk fordrevet 
palestinske innbyggere ut til det 

omliggende Vestbredden. Samtidig 
har palestinerne stilt kravet om Øst 
Jerusalem som hovedstad i et 
framtidig suverent Palestina.

En henvendelse til Yr om Jerusalem 
resulterte i et svært formalistisk 
svar. «Enhver by må ligge i et land.» 
Systemet de brukte krevde det. Så 
hvorfor Israel? Fordi landet har 
okkupert og annektert byen og de 
facto skapt fakta på bakken? 
Hvorfor ikke kategorisere byen 
uavhengig av Israel og Palestina? 

Om det ikke går, hvorfor ikke 
etablere et Vest-Jerusalem som 
israelsk og et Øst-Jerusalem som 
palestinsk? Til det siste vil sikkert 
Yr innvende at de da tar for gitt en 
deling av byen, noe som ikke er en 
realitet i dag. De vil sikkert ikke bli 
tatt til inntekt for et syn på en av 
verdens vanskeligste konfl ikter. 
Men hva gjør de i dag? Med sin 
kategorisering av Jerusalem, både 

øst og vest, som israelsk, har 
de etablert seg som talerør for 
en løsning det ikke er politisk 
enighet om. Den forsvarer 
okkupasjon og anneksjon. Den 
er at på til i strid med FN og 
offi siell utenrikspolitikk. Er 
det Yr sin oppgave? På 

databasen GeoNames, hvor www.yr.
no opplyser at de henter sine 
geografi ske data, blir Øst-Jerusalem 
kategorisert som del av det palestin-
ske området. Har ikke Yr sjekket 
sine kilder godt nok?

Vær er snakkis i Norge, men vær 
blir også storpolitikk. I alle fall når 
NRK og Meteorologiske lar seg styre 
av formaliteter og ikke sjekker ut de 
politiske realitetene.

Petter Bauck,
 Oslo

petter.bauck@getmail.no

DELT: yr.no defi nerer Jerusalem som israelsk. Slik blir værmelding storpolitikk, skriver Petter Bauch.  FOTO: SHMUEL SPIEGELMAN

Støtter yr.no Israels okkupasjon?

«Vær er snakkis i Norge, 
men vær blir også stor-
politikk»

Rettelse
Forfatter av innlegget «Alt for 
Norge» i onsdagens avis er skrevet 
av jeger nr. 165, VFFSK, og ikke 
Kristian Nansen, slik det kan se ut 
som i innlegget.


