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Vi har en lang tradisjon for å
samarbeide med Storbritannia, og vi var med og grunnla Efta
sammen.

EØS er ikke en fotballkamp der
en til på laget nødvendigvis gjør
at Norge vinner
Sveinung Rotevatn (DN)

Liv Signe Navarsete (DN)

n til sjøs
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Nå må rest-EU holde sammen

Etter det ble stemt den 23. juni,
har det britiske folk med knapp
margin valgt å gå ut av EU.
Dette er noe jeg, og mange
andre beklager.
David Cameron
valgte for 3 år siden
etter press, og for å
beholde roen
innenfor eget parti, å
legge ut EU-medlemskapet ut for
folkeavstemning.
Dette viste seg å
være en feilvurdering.
Enkelte saker
egner seg ikke for
folkeavstemning. Det
er ikke uten grunn at Tyskland
har dårlig erfaring med
folkeavstemninger, og der
dette ikke er lovlig, etter en
moderne grunnlov etter 2.
verdenskrig.
Det er nok immigrasjon og
redsel for reduksjon av

velferdsstaten, manglende vilje
til å dele, som var tungen på
vektskålen for at britene, forlot
EU. Men dette var nok som
resultat at arbeiderklassevelgere,
uten
høyere
utdannelse,
hørte på
klovnen
Boris
Johnson.
, og visse
øldrikkende
råpopulister på
ytterste høyre fløy.
Nå må resten av EU, holde
sammen, og ikke høre på
demagoger, på ytterste venstre
eller høyre fløy, som finner
hverandre i sin EU-motstand.

Ikke nok å
flytte søtsakene

Helseminister Høie, dette er ikke nok! Du
forbedrer litt med å flytte søtsakene bort fra
kassene i butikkene, men helt ærlig, tror du at
dette hjelper stort?
Jeg ser hver eneste dag unge og veldig
overvektige folk som står og gjemmer seg bak
kiosker der de stapper i seg pølser og brød kl.
7.30 om morgenen.
Sterkt overvektige er alltid sultne, de finner
alltid en mulighet til å spise. Så dette problemet
er ofte psykisk og må løses på et mye dypere
nivå. Og det må vi ta tak i nå, alle ser vi flere og
flere overvektige, og alle disse vil få store
helseproblemer. Derfor må man finne tiltak som
hjelper, ellers får vi en epidemi av overvektige,
ser på USA og England med gru, og også Norge
er på god vei.
Det man må finne ut er grunnen til denne
stigende overvekten. Dette er helt sikkert ikke
tilfeldig.
Men da må man tenke på folk, ikke fortjeneste.
Og slik Norge har blitt, blir nok problemet bare
større. Eller tar du utfordringen, du som er hele
Norges helseminister?
Rune Larsen
Ingrid, Drammen

Ingen bevis på CO²-verknad
Av dei siste 10 000 år har vi kanskje i 8 000 år hatt eit varmare klima enn i dag. Likevel er
det ei oppfatning blant politikarar at ei stigning av temperaturen på 2 grader vi føre til
klimakatastrofe.

ket. I dag har vi 0,2 som grense
for bil, 0,8 for grense for båter
under 15 meter og 0,2 for større
båter.
Da promillegrensen for
bilkjøring ble senket i 2001, var
det mange som trodde at folk
ikke ville bry seg. Men over tid har
det skjedd en tydelig holdningsendring, og i praksis lærer
ungdom som skal ta lappen en
nulltoleranse overfor alkohol i
forbindelse med bilkjøring.
Dette er bra og burde også
overføres til sjøen. «Å være klar
for sjøen er å være klar i hodet»,

er budskapet fra alkovett-organisasjonen Av-og-til.
Det samme klare tanken bør
politikerne nå etterstrebe: Gode
beslutninger må tas med klart
hode og med hensyn til dem som
opplever tap av liv og helse. Ikke
av innbitt kjærlighet til den
potensielt skjebnesvangre
«styrepilsen».
Men ansvaret ligger heller ikke
bare på politikerne. Vi har alle et
ansvar for å bruke eget sunt vett.
Vær edru, bruk redningsvest og
nyt sommeren som kommer!

arbeidet mye med hvordan
predikantene i vår forsamling
best kan komme overgrepsofre
til hjelp, når de som sjelesørgere
får kjennskap til slike saker.
Arbeidet som har vært gjort
innen forsamlingen har sitt
utspring i samarbeidsmøter
mellom predikanter i Sverige,
Finland og Norge. Ledetråden
har vært at et offer for overgrep
skal ha all nødvendig hjelp. Det
dokumentet som dessverre er
lagt ut for offentligheten er et
uferdig skriv som ble laget av
predikantene for noen år tilbake.
I arbeidet som gjøres av
predikanter sammen med
fagpersoner legges det vekt på
det offentlige hjelpeapparatets

tilbud og myndighetenes krav.
Predikanter skal ikke opptre som
etterforskere, men bidra til at
offeret får hjelp og at nye
overgrep forebygges. I dette
ligger også at meldeplikten
ivaretas og at offentlige hjelpeinstanser involveres. Predikantenes oppgave er med Kristi
kjærlighet å ivareta sjelesorgen
for offer, overgriper, familie og
forsamling. Det er en oppgave
som ingen offentlig myndighet
kan klare.
Mediedekningen den senere
tid viser hvor viktig det er å få
mørkets gjerninger fram i lyset.
Det er også kjernen i kristendommens forkynnelse: mørket ble til
lys.

● Hovedkronikk: 5000 tegn.
● Replikk: 1500 tegn.

For 6 000 år sidan vaks det alm opp
mot Jostedalsbreen. Det indikerar at
det på den tid var minst 4 grader
varmare enn i dag utan «klimautslepp». Det er lite som tyder på at
dette var eit dårlegare klima enn det
vi har i dag.
Det finst ingen bevis for at CO² har
negativ verknad på klimaet. Då det
på slutten av 80-talet vart sett fram
påstand om at drivhus-effekten var
årsak til den temperaturstigninga vi
då observerte, hadde politikarane
ingen peiling på kva drivhuseffekten
var for noko. Verdenskommisjonen
for miljø og utvikling skreiv:
«Drivhuseffekten er en slik trussel
mot de systemene som opprettholder livet på Jorden. Den skyldes økt
resursbruk. Forbrenning av fossilt
brensel og nedhogging og brenning
av skoger frigjør karbondioksid
(CO². Opphoping av CO²og visse
andre gasser i atmosfæren fanger
opp stråling fra solen og forårsaker
global oppvarming.»
Klimaforliket på Stortinget tyder
på at dagens politikarar har like lite
peiling på klima slik som Verdenskommisjonen. Det er å merke seg at
vi har hatt drivhuseffekt lenge før det
kom menneske på jorda. Drivhusef-

Ikke snakk
om russerhat

Sigurd O. Larsen har et innlegg i
VG 25.06. omkring vårt russerhat.
Det er bare tøv, etter min mening.
Det er ikke gjengs at nordmenn går
rundt med hat i hjertene til de fleste
russere. Det vi derimot frykter fra det
hold er hva ledere der borte videre
kan komme til å finne på. For den
som vil vite det, er det en god del å
lese om press også Norge stadig
utsettes for nå, fra vår store nabo i
øst.
Ivar Andersen,
Tromsø

En stor dag
for Europa

Til Erna Solberg! Dette er en stor
dag for England og Europa. På
● All kommunikasjon med redaksjonen må
foregå skriftlig via vår epostadresse.

fekten er ingen trussel mot livet på
jorda, men ein føresettnad for at det
er liv her.
Den kjem heller ikkje av auka
brenning av fossilt brensel.
Drivhuseffekten kjem heller ikkje av
at sola varmar opp gassar i
atmosfæren, men av at vassdamp
og skyer (og litt frå CO²), fangar opp

varmestråling frå Jorda som elles
ville gå ut att i verdsrommet og føre
til avkjøling og garantert evigvarande istid. No må politikarane lære
litt om klima før dei set i gang fleire
dyre klimatiltak som ikkje verkar!
Magne Dvergsdal

radionyhetene sier du at du er
bekymret for EUs fremtid. Nettopp
det skal du ikke bry deg med. Vi
nordmenn, ca. 4 mill. av innbyggerne, har to ganger sagt NEI til
EU. Så du bør ikke være bekymret
for EU for du er Norges statsminister.
Neste exit bør være Norge ut av
EØS og Schengen.

og har modellen, men av en eller
annen merkelig grunn er ikke dette
fordøyelig for norske politikere,
lærerstand og elever.
Knut Rellsmo

Norvald Aasen,
Kvammen

50 år med kaos
og utforbakke

Skal vi like godt avskrive floskelen
«Kunnskapssamfunnet» for godt
når 37 % av lærerstudentene strøk i
matte i år mot 10,4% i fjor? I det
minste er våre skolepolitikere
standhaftige etter 50 år i utforbakke
og kaos på let etter løsninger på
norsk? De finske og New Zeelandske kunnskapsskolene er suverene

Skammelige
uttalelser

Skammelige uttalelser om eldre
arbeidstagere av NHO-sjefen.
Skogen Lund vil frata 60-åringer en
ferieuke. Hun selv mottok en
ordinær lønn på hele 3.558.789
millioner kroner i 2015.I tillegg har
hun en bilgodtgjørelse på 150.000
kroner og andre godtgjørelser på
68.490 kroner. Hvert år betaler også
NHO inn 594.224 kroner i innskudd
til Skogen Lunds gullpensjon.
Skogen Lund vil frata 60-åringer en
ferieuke.
Jan-Ove Fromreide,
Askøy

Følg VG Meninger på Facebook

www.facebook.com/vgdebatt

