
side 2 – VÅRT LAND – mandag 9. januar 2012

synspunkt

• kommentar/debattredaktør Jon Magne Lund
• send ditt synspunkt på lederen til debatt@vl.no
• les egen nettleder på verdidebatt.no/simon

     Vårt Land – en bro mellom mennesker, tro og tanke.

kontakt
Har du ikke fått avisen?
Ring 22 310 350.

Adresser
Grubbegaten 6. 

Post
Send post til postboks 1180, Sen-
trum, 0107 Oslo

E-post
Vet du hvem du skriver til?
Skriv fornavn.etternavn@vl.no

Dine sider
På vl.no/minside kan du blant 
annet omadressere, ferieflytte og 
finne leveringsinformasjon.

Kundesenter
For spørsmål om abonnement, 
ring 22 310 350. Eller send  
e-post til vl@kundesenter.com

Vil du bli abonnent?
Gå til vl.no/abonnement eller ring 
22 310 350

Vil du annonsere?
For stillingsannonser: 22 310 310 
eller stilling@vl.no
Annonser fra bedrifter eller 
organisasjoner: 22 310 310  
eller annonse@vl.no
Dødsann.: dodsannonse@vl.no

Tips
Send tips til tips@vl.no  
eller ring vaktsjef på  
tlf. 22 310 425
Fax: 22 310 405

/minsideVÅRt LanD

– politisk fri og uavhengig kristen dagsavis –
Grunnlagt 1945

Sjefredaktør/administrerende direktør
HELGE SiMOnnES

Kommunane i Setesdal har tatt 
konsekvensen av den digitale 
utviklinga og utstyrt dei folke-
valde med det nyaste nya av iPad for å halde seg orienterte 
om både innkallingar og referat frå møte dei har vore med 
på... Me har stor sans for iniativ som kan redusere papirsølet 
frå kommunale kopieringsmaskinar, men me åtvarar mot ei 
utvikling som ikkje ligg til rette for så godt innsyn som råd er 
for folk flest. Og folk flest er altså ei mangslungen gruppe frå 
dei mest aktive databrukarar til eldre folk som ikkje har orka 
tanken på å skaffe seg slikt utstyr.

Setesdølen, Bygland kRInGSJÅ

Presentasjon: Halvor Stensrud

Da mediestormen rundt utsen-
delsen av Maria Amelie raste som 
verst, haglet kritikken mot saks-
behandlere og innvandringsmyn-
digheter. Fagfolk og forståsegpå-
ere av ymse slag hevdet det var 
gjort grove feil, vesentlige sider 
av saken var ikke vurdert og ved-
tak bygde på misforståelser.  Jens 
Stoltenberg ble tvunget på ba-
nen og valgte å stå fast som en 
påle: Jeg har tillit til dem som 
har fattet avgjørelsen. I Norge 
skal samme regler gjelde for alle. 
Maria Amelie har ikke et beskyt-
telsesbehov»

Hun ble sendt ut. Systemet 
vant. Som et plaster på såret fikk 
SV gjennomslag for å lage et li-
te smutthull i loven så slike som 
Maria Amelie kan få komme til-
bake om de får seg jobb.  

Da striden om monstermaste-
ne i Hardanger blåste opp, fikk 
saksbehandlerne i departemen-
tet, Statnett og Norges vass-
drags- og energidirektorat hø-
re at de ikke hadde gjort jobben 
sin. Sjøkabler var ikke tilstrek-
kelig utredet og fagfolk sto fram 
på rekke og rad med påstander 
om at statens   eksperter tok feil. 
Det måtte  fire grupper med blant 

annet  eksperter fra utlandet til 
for å dokumentere at den jobben 
som var gjort, holdt mål på alle 
punkter. Systemet vant til slutt. 
Nå monteres det nye monster-
master både her og der.  

Hadde det vært opp til politi-
kerne, ville to nye psykiatrisk sak-
kyndige for Anders Behring Brei-
vik for lengst vært i arbeid. Men 
retten opererer ikke som politi-
kerne. Retten opererer ut fra lo-
ver, prosedyrer og presedens. De 
legger ikke vekt på hva folk me-
ner i det hele tatt. Når advokat 
Mette Yvonne Larsen hevder at 
«de som er rammet ikke vil fin-
ne seg i at Breivik hvert eneste år 
kan erklære seg for frisk», gjør 

det et visst inntrykk på opinio-
nen. For retten er det ikke av-
gjørende. De styrer unna følelser. 
Det er opplysninger og vurderin-
ger fra sakkyndige, påtalemakten, 
forsvarere og vitner, retten base-
rer seg på. 

Løpet kjørt. Riksadvokat Tor-
Aksel Busch konkluderte i forrige 
uke med at løpet er kjørt når det 
gjelder Anders Behring Breivik.  
Han minnet om at tvilen alltid 
skal komme tiltalte til gode i ret-
ten. Det betyr i klartekst at selv 
om nye sakkyndige skulle komme 
til at de to første psykiaterne tar 
feil, så vil det være nok tvil til at 
Breivik ikke blir dømt til straff, 
men til behandling. Det har ikke 
skjedd tidligere at en rettspsykia-
trisk rapport som er godkjent av 
en utvidet kommisjon med syv 

anDeRS BehRInG BReIVIk
Maria Amelie, monstermaster og nå Anders 
Behring Brevik – medier og fagfolk kjører på 
med så massiv kritikk at det går på tilliten til 
systemet løs. 

Systemer  
i tillitskrise

kommentaR
Magne Lerø

I LegeNDeNeS verden møter vi en Robin Hood 
som tar fra de rike og gir til de fattige. I virkelig-
hetens verden er det dessverre slik at de rike tar 
fra de fattige og profiterer på at rike som regel har 
mer makt å sette bak kravene enn de fattige har.

VåRT LAND hadde flere artikler på trykk mot 
slutten av forrige uke om euroflyktninger som 
kommer til Norge på desperat jakt etter en jobb. 
Torsdag møtte vi spanjolen gonzalo Marina, en 
tobarnsfar med IT- og administrasjonsutdanning 
som kom til Bergen fra Madrid for en måned 
 siden. Han hadde bodd tre netter ute på gaten 
og var i dårlig forfatning.

FReDAg SkReV vi at norske arbeidsgivere utnytter  
euroflyktninger; jobbflyktningene forteller om 
grove misbruk. Flere sier at de får betalt bare for 
halvparten av de timene de jobber. Ved Robin 
Hood Huset i Bergen møtes mange av dem, og 
lederen der, Marcos Amano, er bekymret over at 
flyktningene får betalt en brøkdel av lønnen til 
norske arbeidstakere.

DeTTe oMVeNDTe Robin Hood-prinsippet 
fører skam over Norge. Hanne Bjurstrøm synes 
dette er trist og sier at vi har et moralsk ansvar 
for å hjelpe, men har ikke mye konkret å bidra 
med for å bedre situasjonen. Vi hadde forventet at 
arbeidsministeren ville tatt til orde for tøffe tiltak 
overfor arbeidsgivere som utnytter de svakeste 
grovt for å øke sin fortjeneste. Hvor er viljen til å 
iverksette tiltak for å avsløre slike arbeidsgivere?

I DeNNe omgang er det 
euroflyktninger det 
dreier  seg om. Men 
denne  grunnleggende 
mangel på solidaritet 
med de svakeste, vil lett 
smitte over på norske 
arbeidstakere som har 
et vanskelig liv. Hvis misbruket går upåtalt hen 
overfor  én gruppe, vokser fristelsen til å prøve 
seg igjen og utvide repertoaret til også å gjelde 
andre svake grupper. Slik undergraves den grunn-
leggende solidariteten i vårt samfunn og norsk 
arbeidsliv.

goNzALo MARINA og mange andre har fått hjelp 
fra Robin Hood Huset. Både enkeltmennesker og 
organisasjoner som kirkens Bymisjon, katolske  
Caritas Norge og Frelsesarmeen har gjort sitt i 
flere byer for å ta ansvar og vise solidaritet over-
for dem som trenger det. Det er godt og helt 
 nødvendig; i Vinter-Norge går det fort på liv og 
helse løs når folk må klare seg uten en seng å sove 
i og et bord å sette seg ned ved.

Vi hadde forventet at 
arbeidsministeren ville 
tatt til orde for tøffe 
tiltak overfor arbeids-
givere som utnytter de 
svakeste

Robin Hood


