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Stengning av Nav-kontorer
vil føre flere ut i vansker
av at private selskaper driver med
tvangsdigitalisering for å spare pen
ger, som når bankene ikke lar folk sette
inn kontanter uten å reise til en annen
bydel. Men Nav yter livsnødvendige
tjenester til folk som pr. definisjon har
behov for hjelp!

NAV
CHIKU ALI
Bystyrerepresentant for Rødt

LOVEN PÅLEGGER NAV å gi veiledning,
NAV VIL STENGE fire av fem kundemot

tak i Bergen, skriver BT 15. oktober. De
tillitsvalgte protesterer, men sier at de
er usikre på om ledelsen vil høre på
dem.
Mads Hagebø, seksjonssjef for so
sial, velferd og inkludering i Bergen
kommune, forsvarer avgjørelsen med
at over 70 prosent av brukerne benyt
ter digitale løsninger. I tillegg sier han
at det er bare 20 personer som daglig
bruker publikumsmottaket på Årstad
uten å ha en avtale. Og han forteller at
han «opplever» at Kirkens Bymisjon og
Robin Hood-Huset «er fornøyde med
tilgangen med direktetelefon».
VI I RØDT kontaktet Robin Hood-huset

(RHH), som forteller en annen histo
rie. Tilgangen via direktetelefon det
vises til, handler om at stiftelsen har
fått et telefonnummer deres ansatte
kan ringe for å hjelpe vanskeligstilte i
møte med Nav-byråkratiet.
Men dette er ikke tilstrekkelig for
hjelpebehovet ifølge RHH, og de er
slett ikke fornøyde med at Nav stenger
dørene for brukere. Vanlige folk har
ikke direktenummeret, og må belage
seg på lange telefonkøer hos Nav. En
kan måtte vente flere dager på å bli
oppringt, og risikerer å måtte begynne
helt på nytt hvis telefonen ringer når
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KJERSTI TOPPE
Stortingsrepresentant (Sp)

KRISTNE VELGERE KAN avgjøre valget, og
de fleste aktive kristne i USA gleder seg
over freden som Trump lykkes med i
Midtøsten. Alle norske eksperter spådde
full krig i Midtøsten hvis Trump flyttet
ambassaden til Jerusalem. Alle norske
eksperter tok feil.
Etter at Trump holdt sitt ord og flyt
tet ambassaden til Jerusalem, valgte
Bahrain og Forente Arabiske emirater å
inngå fredsavtale med Israel, og skapt et
helt nytt håp for Midtøsten. Norske stor
tingspolitikere nøyer seg med prat. Slik
Trumps forgjengere også gjorde.
Det finnes en begeistring rundt Trump
som er helt fraværende rundt Biden.
Trumps politiske handlekraft taler for
seg selv, og tilhengerne er begeistret for
det han leverer.

en er i dusjen, eller hvis en ikke vil dis
kutere privatlivet sitt på bussen.
HVIS 70 PROSENT benytter digitale løs

ninger, er det 30 prosent som ikke gjør
det. Årsakene til det kan være mange.
Ikke alle henvendelser er enkle, og en
skal være god for å forstå alle regelver
kene.
Det finnes nok av folk med en høy
skole- eller universitetsgrad som sliter
med systemene.
HVA MED DE blant oss som ikke har nød

vendige språkkunnskaper, manglende
digital kompetanse, eller som har en
funksjonsnedsettelse. Mange har alt
fått en forringet livskvalitet som følge

VI VET AT ansatte ved Nav gjør sitt beste
i møte med press ovenfra, og ikke sjel
den fra frustrerte og sinte brukere. En
frustrasjon som er forståelig i møte
med et regelverk og politikere som
mistenkeliggjør brukere. I en situa
sjon der regjeringen selv stigmatiserer
trygdede og arbeidsledige, og hvor vel
ferdsstaten bygges ned sakte, men sik
kert for at rike skal få skattelette.
Stengning av Nav-kontorer vil føre
flere ut i vansker og nød, skape mer
utenforskap, sinne mot institusjonene
og alt som hører til.
Så steng ikke dørene for folk som
trenger hjelp!

Vil du vere legen som tar liv, Rokkan?
AKTIV DØDSHJELP

mer. Det mobiliserer kristne i alle leire.
Biden og Kamala Harris har åpnet for
abort sent i svangerskapet, eller som Har
ris svarte under visepresidentdebatten:
«Jeg vil alltid forsvare kvinnens rett til å
bestemme over egen kropp». Dette er et
så ytterliggående standpunkt at det kan
koste Demokratene seieren. Noe vi alle
bør håpe på.

Det er dem som har manglende digital
kompetanse, manglende språkkunnskaper eller som har en funksjonsnedsettelse som vil rammes av stengingen,
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behandle saker, og sikre lik tilgang for
alle samfunnsborgere, selv om mulig
hetene til å oppfylle sine lovpålagte
plikter nå er under press av høyreregje
ringens stadige kutt. At det bare er 20
personer som bruker Nav Årstad dag
lig uten timeavtale – det var langt flere
tidligere – tyder nok på at folk ikke vet
om, eller kan benytte seg av tilbudet
slik det er nå.
Noen tror f.eks. at de ikke kan opp
søke Nav Årstad fordi det ikke er deres
lokale Nav-kontor, og har vanskelighe
ter med å komme seg dit på grunn av
funksjonsnedsettelser eller fordi de er
i risikogruppen for korona.

«DØDEN ER TILFELDIGHETENS arena», skriv

Anne Rokkan i BT 17.10. Treffande for
mulert, for heile kommentaren om
handlar ønsket om å ta kontroll over
det ukontrollerbare: døden. Kor tid
treff den meg, deg, våre kjære? Døden
er ikkje nødvendigvis ein vén som kjem
når vi er klare og mette av dage.
Individet sin fridom og rett til å velje
står høgt i vårt samfunn. Men er det
likevel ein menneskerett å få hjelp til
å døy?
Rokkan skriv sjølv: «Hvordan er det
å leve med en diagnose som myndighe
tene mener kvalifiserer til dødshjelp?»
Det kan vi tenke oss til. Konsekvensane
kan vera at menneske med store behov
og deira familiar vil kjenne på press. Dei
vil få eit alternativ. Døden. Dei kan velje
å ikkje vere ei «byrde» for samfunnet
lenger. Den sjuke skal «uansett» døy.
Kva verdiar signaliserer dette? Ein
slik dødskultur vil heilt klart få konse
kvensar for det samfunnet vi alle skal
leve i.
OG VIL ROKKAN ha aktiv dødshjelp, må

ho også meine noko om rammene. Er
det berre døyande personar, eller dei
med ulidelege smerter, som skal få
hjelp til å døy? I land som har opna for
dødshjelp, ser vi ei utgliding. Er psy
kisk sjukdom ein grunn, slik som vi ser
det er blitt i Nederland?
I Nederland er nedre aldersgrense
12 år. I Belgia er det ingen aldersgrense
lenger, etter ei lovendring i 2014. Barn
med alvorlege sjukdommar eller mis
danningar kan altså i prinsippet få
slikt tilbod dersom barnet og føresette
vil.
Eit fleirtal i befolkninga er positive
til aktiv dødshjelp. Det gjeld særleg dei
unge som blir spurt. Dei eldre er mest
skeptiske. Dessutan er helseprofesjo
nane våre klart i mot. Heldigvis.
Som Svein Aarseth, Leder av rådet
for legeetikk uttalte til Dagbladet
1.3.2019: – Legeforeningens stand
punkt er klart og tydelig. Hele vår
etiske ryggmarg er basert på at vi skal
lindre, trøste og behandle. Å bidra
aktivt til at noen avsluttar sitt liv,
strider mot alt vi står for.
VIL DU VERE legen som tar liv, Rokkan?

Eg er sjeleglad for at helseprofesjonane
våre er så etisk bevisste. At norsk helse
personell verken kan eller vil gjennom
føre tilsikta drap. At dei nektar å inji
sere dødbringande medikament, eller
assistere ved sjølvdrap. Rokkan for
enklar når ho meiner at dette kan løy
sast ved reservasjonsrett. Blir dette ei

offentleg oppgåve og eit «helsetilbod»
på linje med anna, vil det påverke det
etiske kompasset til både legestanden
og sjukepleiarane våre.
Eg ynskjer eit samfunn og ei lov
giving som vernar om menneske
verdet.
LIVET ER IKKJE noko staten tar, men tar

vare på. Heller enn å tilby medisinsk
assisterte sjølvmord, bør vi setje alt
inn på å bidra til livshjelp og livskvali
tet. Ikkje minst for menneske med kort
forventa levetid.
Erfaringar frå lindrande behand
ling viser også at personar som har
sterke smerter og er engstelege, kan
ha ynskjer om å døy innan dei kjem i
rett behandling med smertelindring
og heilskapleg omsorg.
Stortinget skal i haust behandle ei
Stortingsmelding om nettopp dette:
Meld. St. 24 (2019–2020) «Lindrende
behandling og omsorg – Vi skal alle
døy en dag. Men alle andre dagar skal
vi leve».
Senterpartiet vil der foreslå fleire
konkrete tiltak for ei kraftig styrking
av fagfeltet lindrande behandling og
omsorg, både i kommunehelsetenesta
og på sjukehus.
PERSONAR MED ALVORLEG sjukdom og
kort forventa levetid må vere heilt
trygge på at dei vil få den beste lin
drande behandlinga og ei heilskapleg
omsorg i livets sluttfase.

