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Obama er fri for problemer, Sodefjed har fortsatt sine
Av Eilif Johansen, Skjervøy
Når jeg hevder at Obama er uten
problemer kommer det av at
han har fått så kraftige signaler
fra opposisjonen og lobbyistene
at han er tvunget til å glemme
sine vyer og løfter om en palestinsk stat. Drømmen om det hvite huset kan fort bli knust. Sode-

fjed har fortsatt sine problemer.
Han hevder å ha ett menneskesyn mens han forfekter ett annet. Han hevder at palestinerne
har en stat og det er Jordan. Videre ser han for seg at vestbredden og Gaza skal innordnes
under Israel og henviser til israelpalestinernes liv i Israel. Deres

hverdag er kontrollert, egne adgangstegn utkastelser fra egne
hjem og bedrifter, noe han ikke
tar med.
Israelske fredsbevegelser har
gang på gang protestert, men
den suverene rasen bruker USA
som sannhetsvitne og sponsor.
For det er ingen hemmelighet at

Av Svein Gunnar Karlstrøm,
Grønn Hverdag
Bente Bakke, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, har et
meget interessant innlegg i
Nordlys 24. september. I innlegget slår hun et slag for økologisk økonomi som hun mener
representerer framtiden for å
løse finans- og økologiutfordringene som vi har.
Et aktuelt spørsmål er om
Høyres representanter i Troms
fylkeskommune og Tromsø
kommune vil ta tak i dette?
Grønn Hverdag arrangerer
miljøkonferanse 20. oktober

Av Vegar Skogland, Lauksletta

Vi er så heldige å ha en utrolig
mengde forskjellige fuglearter i
Tromsø og omegn, og at det er en
berikelse og gir gode naturopplevelser kan vel de fleste skrive under
på.
Vi kunne nylig lese i avisa om ryper på universitetsområdet. Mange
følger med fuglene i sitt nærområde, har satt opp fuglebrett og/eller
kasser, og henger kanskje opp meiseboller om vinteren. Fuglefotografering er også en hobby i sterk
vekst.

Verre for sandsvalene
Sandsvalene derimot, får stadig
verre levevilkår, og bestanden er
nasjonalt nærmest i fritt fall, men er
ennå ikke regnet for en truet art.
Den var årets fugl i fjor, i år er det
hettemåke.
I Tromsø er vi så heldige å ha en
hekkende bestand på 30-40 stk. ytterst på Leirbakken, der de graver
seg redehuler i kanten på ravinen.
Disse vakre små jetjagerne er

Oddmund Daleng ga i Nordlys 23.
september uttrykk for skepsis til
bygging av moské i Tromsø. Blant
annet skrev Daleng at selvmordsbombere har fått opplæring i moskéer. Det har nok skjedd i Pakistan
og kanskje i Afghanistan. Det er regioner der en stor del av lokalbefolkningen mener seg å være i en
krigstilstand overfor vestlige okkupanter.
I Norge er muslimene en liten
minoritet i et fredelig land. Riktignok deltar vi i krigshandlinger i
land der majoriteten er muslimer.
Det rettferdiggjør ingenting, men
kan være en risikofaktor.

hvor tema er «Butikk og etikk».
Her skal blant annet Ove Jakobsen, professor ved senter for
økologisk økonomi og etikk,
universitetet i Nordland, snakke om hvorfor vi skal jobbe med
etikk og miljø. Jakobsen er en
ettertraktet foredragsholder
som har spennende og nye innfallsvinkler.
Vi håper spesielt at Høyre stiller på denne konferansen. Selvfølgelig er alle velkommen,
både politikere og virksomheter.

Samhandlingsreformen
– trygghet for alle
Av Herbjørn Henriksen,
Tromsø

SANDSVALER: Å bygge bru over Ramfjorden vil ødelegge fjæra der Tromsøs sandsvaler i holder til, skriver innsender.

fantastisk å observere i jakt. Å sitte
i fjæra en flott sommerdag under
Leirbakkoden (støyfri sone) og følge disse lynraske luftakrobatene er
en opplevelse, det hender de suser
nærmest lydløst forbi på bare få
centimeters avstand. Å følge dem
med kameraet og få et noenlunde
skarpt bilde er en utfordring.

Trekker sør for Sahara
Sandsvalene trekker i august til
områder sør for Sahara, og kommer
tilbake i mai. Nå er det imidlertid et
åpent spørsmål hvor lenge de får
lov å bo i ravinen på Leirbakkodden, det er faktisk opp til påtroppende kommunestyre.
Om det blir bygd bru over fjor-

Foto: Neil Triggs

den vil både fjæra (som er et unikt
og stille naturområde) og toppen av
Leirbakkodden bli ødelagt (tatt ned
5-10 meter ifølge reguleringsplan).
Dermed ryker svalenes sommerhus
og hekkeplasser, og en av de svært
få gjenværende strandsoner uten
trafikkstøy.
Vi håper at både nasjonale, og i
dette tilfelle lokale, myndigheter,
noen ganger ser verdien i å spille
på lag med naturen, og ta vare på de
som bor der, oss mennesker inkludert. Tromsø har ennå mange flotte
nærturområder, men de blir raskt
færre hvis dagens utbyggingspolitikk fortsetter.

Moské mot selvmordsbombere
Av Arne Eriksen, Tønsnes

løsning. Til slutt. Det hadde vært
fred i området for lengst hvis
man hadde ønsket. Hvor lenge
skal Israel hevne den uretten
som dets folk ble utsatt for? Har
landet fått
blankofullmakt til å bryte både
folkerett og menneskerett som
erstatning på livstid?

Økologisk økonomi

Sandsvaler i Tromsø

Både fugle- og dyreliv
Jeg og min familie har stor glede av
å følge med på både fugle- og dyreliv («hus»reven er ofte på besøk og
leter etter mat) her vi bor på Lauksletta i Ramfjord.
Her er en skjærefamilie med bråkete «tenåringer» som bor i en av
storgranene på nedsiden, her vrimler av gråtrost, svarttrost (synger
flott), kjøttmeis, rødstrupe, grønnfink, bjørkefink og sort-hvit fluesnapper. Vi har også av og til besøk
av dvergfalk, snøspurv, sidensvans, dvergspett, gjøk, granmeis,
dompap, måker, og en god del vi
ikke har klart å navngi.
Nå i vår hengte vi opp en kasse
som egentlig var tiltenkt fluesnapper, men etter kun to-tre dager var
det et kjøttmeispar som tok den i
bruk og laget et nydelig rede. Ennå
er minst fire av deres syv unger i
full aktivitet i trærne rundt huset.
Fikk et foto av fem ørner for et
par år siden på iskanten på fjorden,
og har hørt at det er sett 7 ørner
samtidig, så ørnebestanden synes å
være ok.

Israel er en post på statsbudsjettet til USA pålydende mange milliarder dollar.
Et veto i sikkerhetsrådet betyr
at Sodefjed får sine drømmer
oppfylt om en evigvarende
undertrykkelse og et uverdig liv
for palestinerne. Det er antakelig
det han kaller for en rettferdig

Hva er det som skaper selvmordsbombere? De viktigste faktorene er følelsen av ekskludering,
ydmykelse og undertrykking, som
gjør ungdommer mottagelige for
en ekstrem ideologi. Hvis muslimer nektes forsamlingshus der de
kan utfolde sin kultur og identitet,
vil det oppleves som mistenkeliggjøring, gi følelse av ekskludering,
og risikoen vil stige for at unge
muslimer blir gående som «ensomme ulver».
I forsamlingshus, som moskeér
er, vil unge muslimer oppleve at
kulturen og identiteten styrkes, individene blir tryggere og mer selvsikre. Menigheten vil kunne utøve
sosial kontroll, som i Norge inne-

bærer at ekstrem islamisme ikke får
fotfeste.
Det er i alles interesse at muslimer får bygge og bruke moskeér i
Norge. Vi tar en alvorlig risiko ved
ikke å vise denne minoriteten såpass tillit. Det primitive kravet fra
Jonas Gahr Støre om at Norge også
må få lov til å bygge kirker i de landene der eventuelle penger til moskébygging kommer fra, bør avvises. Som Støre sjøl har nevnt, vil et
slikt krav kunne komme i konflikt
med «universelle menneskerettigheter».

Samhandlingsreformen
klargjør fremtidens helsetjeneste – trygghet for alle.
Hovedutfordringene
er
knyttet både til et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vurdert i forhold til de perspektivene bygger stortingsmeldingen på at bedre
samhandling bør være et
av helse- og omsorgsektorens viktigste utviklingsområder i fremtiden.
Kommunen står nå overfor nye utfordringer i møte
med samhandlingsreformen. Den kommunale tjenesten får nå et mer behandlende fokus, der kompetanse vil bli etterspurt og
vektlagt. Kommunalt skal
det nå gjøres nye prioriteringer og valg, slik at pasientene så langt det er råd
skal behandles nær hjemmet og ha færre liggedøgn
på sykehuset. For kommunalt ansatte vil dette nok by
på store utfordringer. Sentrale føringer sier at vi må
sørge for god kompetanse i
denne kommunale sektoren.

I Tromsø tror jeg vi har god
kunnskap om hjelpebehovene, spesielt for eldre
menneske som ofte har
sammensatte lidelser og
trenger tett oppfølging. Vi
har bygd gode institusjoner
som kan ta imot både for
behandling, rehabilitering
og pleie med daglig omsorg. Det er også bestemt
at vi skal bygge et nytt sykehjem med omsorgsboliger,
intermediær avdeling og
demensavdeling i Tromsdalen.
Skal vi lykkes i å innføre
den nye samhandlingsreformen er det ei klar forutsetning at kommunen må
få midler til å videreutvikle
kunnskapen, slik at vi står
rustet til å møte utfordringene. Det er også ei klar forutsetning at spesialisthelsetjenesten alltid er tilgjengelig, der sykehusbehandling vil være nødvendig og til beste for pasienten.
Sist og ikke minst, den
viktigste oppgaven blir at
våre lokale politikere har
kunnskap nok til å fatte de
de gode og riktige prioriteringer, da tror jeg vi kan forvente – trygghet for alle.

Skremmende avsløringer
Av Kjell Helland, leder av
Landslaget for offentlige pensjonister
Nok en gang har vi fått avdekket
svikt i eldreomsorgen. Denne
gang er det avslørt at forholdsvis
mange eldre ifølge NRK 1 TV er
død i Oslo det siste året på
grunn av underernæring ved et
av våre aldershjem. Hvis bare
deler av disse opplysningene er
riktig er det direkte skremmende. Dermed kan vi heller
ikke se bort ifra at tilsvarende
tilstander vil kunne avdekkes i
andre deler i landet.
Avsløringene viser også at det
er mangel på kompetent helsepersonell ved en rekke av våre
aldershjem. Dette er også be-

kreftet av representant fra Sykepleierforbundet.
Dette er en lite verdig behandling av eldre mennesker.
Landslaget for offentlige pensjonister krever derfor at det
umiddelbart blir ryddet opp i
disse uverdige forholdene. Det
må umiddelbart settes av nødvendige ressurser for å få tilsatt
helsepersonell som har den
nødvendige kompetanse. Videre må man få styrket og økt
utdanningen av fagpersonell. I
tillegg må nå staten sørge for at
kommunene får de økonomiske rammene som trengs slik at
vi i framtiden skal slippe å oppleve denne type svikt ovenfor de
eldre.

