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Håper på fleksibel togløsning
BRUSSEL: Regjeringen liker ikke
EUs planer om konkurranse i
togtrafikken. Marit Arnstad (Sp)
håper hun er tidlig nok ute til å
pense unionen inn på et mer fleksibelt spor. Samferdselsministeren var i Brussel tirsdag og møtte både samferdselskommissær
Siim Kallas og EU-parlamentets
saksordfører Said El Khadraoui.
Kallas og Kommisjonen har lagt
fram planene for en fjerde jernbanepakke for EU. Planene innebærer blant annet obligatoriske
anbudskonkurranser for persontransport med tog innenlands.
Planene gjelder også for Norge
gjennom EØS-avtalen og vil berøre NSBs monopol på innenlandsreiser. Samferdselsministeren viser til at 95 prosent av
norsk jernbane er på enkeltspor.
– Målet med konkurranse må
være at det blir best mulig tilbud
for passasjerene. Men jeg tror
faktisk man risikerer å utnytte
kapasiteten i norsk jernbane dårligere ved konkurranseutsetting
enn det man gjør i dag på grunn
av den enkeltsporede banen, sier
Arnstad. Samme dag som Arnstad diskuterte den nye jernbanepakken i Brussel, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)
fra Stortinget at den er ett av to
nye EU-direktiver som Norge
kommer til å kjempe mot. (ANBNTB)

– Omskriver
historien i
Faryab
OSLO: Forsvarsminister AnneGrete Strøm-Erichsen tegner et
galt bilde av utviklingen i Faryabprovinsen, mener en av landets
fremste eksperter på Afghanistan. Taliban var helt fraværende i
Faryab da norske styrker rykket
inn i 2004. Et halvt år etter at
de siste norske soldatene ble
hentet hjem, har opprørerne nå
tatt kontroll over store områder.
ISAF bekrefter at de et halvt år
etter den norske tilbaketrekningen fra Faryab fortsatt må bistå
afghanske styrker i provinsen.
Senest 6. mai deltok ISAF-soldater i en operasjon i Shirin Tagabdistriktet i Faryab, der en antatt
opprører ble drept og 15 andre
tatt til fange. Antallet voldshandlinger i Faryab har i år økt
med 84 prosent sammenlignet
med samme periode i fjor. Forsvarsminister Anne-Grete
Strøm-Erichsen (Ap) medgir at
sikkerhetssituasjonen i Faryab er
forverret, men hevdet denne uka
at provinsen heller ikke var fredelig da de norske soldatene ankom i 2004. (ANB-NTB-Nils)

Likevel ikke gratis dusj for tiggere
Tiggere og hjemløse i Bergen får likevel
ikke dusje gratis Sentralbadet i byen.
BERGEN: I forrige uke sa sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) i Bergen at kommunen ville dele ut
polletter eller finne andre ordninger slik at tiggere og hjemløse kunne bruke offentlige toaletter gratis. I tillegg skulle de få mulighet til å dusje
i badeanlegget. Tirsdag snudde byrådet.
– Strax-huset, Robin Hood-huset og kommunens sosialtjeneste har kompetanse i å hjelpe

både fastboende og tilreisende mennesker i nød.
På Strax-huset vil det også være mulig å dusje for
dem som ønsker det, sier Iversen.
Utekontakten i Bergen har kartlagt tilreisende
tiggere til Bergen. Arbeidet viser at de har behov
for mer omfattende oppfølging enn bare tilgang
til dusj og toaletter.- Derfor er det hensiktsmessig at det er institusjoner med erfaring i å hjelpe
mennesker i nød som gir dette tilbudet, sier sosialbyråden. (ANB-NTB)

– Tekstilbransjen må
For at tekstilarbeiderne i utviklingsland skal få levelige
arbeidsforhold, må
vi akseptere dyrere
klær i butikken, sier
forbrukerminister
Inga Marte Thorkildsen (SV).

OSLO: Tirsdag møtte forbrukerministeren og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
tekstilbransjen for å diskutere
hvordan tiltak som åpne leverandørlister kan sikre arbeidstakeres rettigheter og levelig
lønn i utviklingsland.
Thorkildsen sier alle viste interesse i arbeidet med å komme
videre, og at viljen til å samarbeide har bedret seg betydelig
siden siste møte i november.
– Vi skal ikke fortsette å være
i den situasjonen at arbeidstakere i sør, i fattige deler av verden, blir utnyttet og er utsatt
for så stor fare som det vi har
sett i Bangladesh den siste tiden, sa Thorkildsen.

Mye har skjedd
I november utfordret Thorkildsen bransjen om åpenhet.
– Mye har skjedd siden den
gang. Flere har valgt å åpne
sine leverandørlister, selv om
dette arbeidet fortsatt ikke er
helt i mål. Men nå har bransjen
begynt å se etter mulighetene,
og ikke bare gjemme seg bak
begrensningene. Og det er bra,

sier Thorkildsen til NTB.
Nå utfordrer statsråden bransjen til å gå enda lenger, og sier
neste skritt bør være levelønn.
– Minstelønn i mange av disse
landene er ikke nok til at folk
kan brødfø sine egne barn. Og
da er det ikke greit, sier Thorkildsen.
Hun mener bedre arbeidsvilkår i de aktuelle landene betyr
at vi må betale mer for klærne
i butikkene.
– Vi som forbrukere må være
villige til å akseptere at ikke
klærne kan være så billige som
de er i dag.

Norge vil bidra
På spørsmål om hvorfor bransjen er blitt mer imøtekommende svarer Holmås at han
tror trøkket fra det jevne folk har
spilt en rolle.
– Jeg opplever at vanlige folk
vil vite at ingen menneskeliv har
gått tapt for at de skal få seg en
billig t-skjorte, sier utviklingsministeren.
Thorkildsen tror holdningsendringen, i tillegg til engasjementet fra forbrukerne, også
kan skyldes at temaet engasjerer
regjeringen helt på toppnivå,
samt at pressen skriver mye om
denne problematikken.
Holmås sier at bransjen nå
innrømmer at de har et ansvar
for sine underleverandører når
det gjelder skikkelige arbeidsforhold og lønninger

Samarbeid
Selv reiser Holmås til Bangladesh i starten av juni. Der skal

RETTFERDIGHET: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Mart
lister kan sikre arbeidstakeres rettigheter og levelønn. 
han blant annet skal snakke
med myndighetene i landet om
hvordan Norge kan bidra, blant

annet med den erfaringen vi
har.
– I Norge har vi gode erfarin-

Stoltenberg vurderer sk
Regjeringen utelukker
ikke å følge opp reduksjonen av bedriftsskatten med tilsvarende kutt
i personbeskatningen.
OSLO: En stor ulikhet mellom de
to skatteformene kan nemlig
skape nye former for skattetil-

pasning. Dermed går vinninga
opp i spinninga.
En ytterligere senking av bedriftsskatten, som kan komme,
bør derfor følges opp med en
senking av personskatten. Statsministeren utelukker heller ikke
en nedgang uten at bedriftsskatten senkes ytterligere. Det kom
det fram på et frokostseminar

om framtidens skattesystem
som Aps finansfraksjon i Stortinget trommet sammen til på
kort varsel tirsdag.
I løpet av fire dager fikk de over
150 personer på kroken fra arbeidstakerorganisasjoner
til
næringslivsfolk. Både statsminister Jens Stoltenberg og direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans

Henrik Scheel, var overrasket
over oppslutningen.
Bakgrunnen for møtet var senkingen av bedriftsskatten som
ble presentert for en drøy uke
siden.
Overfor Avisenes nyhetsbyrå
(ANB) utdyper Jens Stoltenberg
hvorfor regjeringen ikke tok et
større grep da bedriftsskatten ble

