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Er svaret rødt?
ARNE H. NILSEN, HARSTAD

Frøydis Rikardsen og Sol Stenslie.

Det finnes
regler i krig
FRØYDIS RIKARDSEN OG SOL STENS-

En SV-politiker ved navn Teigen spør i mandags HT «er
svaret Siv Jensen?» Det er ikke
måte på hvor galt alt ville bli
med Siv Jensen ved roret. Han
henviser til finanskrisen som
årsak til all elendighet.
Er det virkelig Siv Jensen som
er årsaken? Så vidt jeg vet, har
Frp aldri vært med i noen re-

gjering, mens Teigens eget
parti har «styrt» i nesten 4 år.
Alle har følt og kjent på kroppen hva det har kostet land og
folk. Han vil ha kontroll av
staten på alt som rører seg i
samfunnet. Men kan da Teigen forklare oss hvorfor Sovjet og Kina måtte gå bort fra
den røde sosialisme til kapitalisme og flere private aktører?
Hvorfor setter millioner av

cubanere livet på spill for å
komme til det stygge og kapitalistiske USA? Et godt eksempel er Korea som er delt! Et
rødt sosialistisk diktatur i
nord og et kapitalistisk styre i
sør. I nord sulter tusener i hjel
mens sør blomstrer og er et av
Asias fremste og rikeste land.
Hvorfor? Kanskje Siv Jensen
har innflytelse i nord? Et annet godt eksempel er Øst- og
Vest-Berlin. Hvorfor måtte

østberlinerne bygge en mur
for å holde sine innbyggere
fra å flykte til kapitalistiske
vest.
Nei, Teigen, alle tegn i tiden
tyder på at statlig rød sosialisme ikke er svaret. Til slutt
vil jeg be Teigen å gi oss et eksempel på godt og med suksess styrt rødt og sosialistisk
land.

LIE, HARSTAD RØDE KORS UNGDOM

Vet du at dit du tar med deg familien din for å slappe av i eksotiske omgivelser, er det konflikter? Faktisk er flere av de mest
populære feriestedene til oss
nordmenn preget av interne
konflikter. Både i Tyrkia og
Thailand er det konflikt innad i
landet. Dette er det få som vet
om, fordi det ikke opplyses nok
om det.

Ytringsfrihet
Røde Kors Ungdom jobber for å
opplyse om krig og om reglene
som gjelder der. Når reglene
brytes, setter vi foten ned, for
det vårt mandat. Selv om det
ikke er noen krig i Norge for øyeblikket, tenker du kanskje at
dette er noe som ikke angår deg.
Så er det akkurat det som det
gjør. Fordi vi som nordmenn
bor i et samfunn hvor ytringsfriheten finnes og vi har muligheten til å bli hørt. Både de eldre
og de yngre i samfunnet vårt har
liten kjennskap til at det finnes
regler og hva de går ut på. Vi må
skaffe oss kunnskap om Genevekonvensjonene og om reglene som blir nevnt der slik at
vi kan si ifra når de brytes og
forhindre at lovbruddene skjer.

Grusholla og bruken av den
JAN KR JENSEN, HARSTAD

I

nnledningsvis vil jeg si at
denne form for debatt rundt
saker som er til behandling i
de offentlige fora, er noe jeg tar
avstand fra og vil holde meg
mest mulig unna.
Vi har heldigvis i dette land
verdens beste demokrati. Vi har
prosesser som kvalitetssikrer
det offentlige og private arbeidet langt bedre enn noe annet
sted i verden. Derfor er det
skuffende å oppleve den rolle
”senterpartiavisen” Harstad Tidende tar i enkelt saker.

Sp-avisen HT
Når jeg sier senterpartiavisen er
det fordi jeg opplever Senterparti-representanten som den
som oftest bruker HT som arena for sin saksbehandling. Det
er tydelig et ønske å være enig
med alt og alle, noe som igjen
avstedkommer en vegring til å
fatte vedtak, for ikke å si umu-

liggjør. Det er tydelig at all avisskriving rundt etablering av
motorsportsenter i Grusholla
fikk en del av våre politikere til
å bruke byrunden og HT som
saksunderlag.
Grusholla, som i mange tiår
huset knuseverk, hjullastere,
transportbånd og tungtrafikk til
alle døgnets tider, - har for
mange tydleigvis vært
lydløs.

«

skje for tiden minst attraktive
sted.
Selvfølgelig kunne Grusholla
vært brukt til andre aktiviteter,
men nå har ikke andre vært på
banen med tiltak, så la oss ikke
kvele tiltak og initiativ som så
absolutt er etterlengtet.
Til dette føler jeg at HT har
bidratt
i
stort
monn med en altfor unyansert dekning av saken. Det
er ikke noe nytt at
alle som ønsker å
drive med motorsport må slåss for
sin
berettigelse
langt utover det
andre aktiviteter er
i nærheten av å ville tåle. At vår
lokal avis så til de grader tar
parti, er trist. Man kan lure på
hvorfor.

Ja, står det i
avisen, så er det
vel sant

Tenk at
noen skulle
få til en
etterbruk av
dette kratret
som både er
fornuftig og
etterlengtet. Samtidig som de
inviterer alle involverte til samarbeid for nettopp å få til et best
mulig resultat. Men nei, her
skal du motstand finne. La oss
håpe at ikke dette blir et varemerke for byen. Vi snakker om
en utvikling av Harstads kan-

prøver å få til noe som for
mange av oss oppleves som
kjempepositivt.
Til de av dere som bidrar
med all denne negativiteten,
vær så snill og støtt dere på fakta, det er ikke lagt ned flere års
arbeid og penger for moro
skyld. Jeg er sikker på at vi får et
bedre resultat hvis vi jobber
med hverandre enn mot hverandre.
Se hva som skjer i Bodø, her
jobber politikere, borgere og lokalavis samens for å få Forsvarets hovedflyplass lagt til byen.
Her snakker vi om støy som får
knattecross og bilcross til fortone seg som en musefjert i en
sakkosekk. Mon tro hvordan
psyken til Bodøs innbyggere er?
Etter å ha lest HT skal de ha dårlig immunitet, de har kjempesjanser for infeksjoner, muskelspenninger og fordøyelsesplager osv.

Se til Bodø
Det er ikke få sider HT har bidratt med i disfavør til de som

Ja, står det i avisen, så er det
vel sant. Sukk.

serte matbudsjetter i husholdningene. Dette er kanskje et
nytt element i denne debatten?
Hvis vi investerer et varmt ernæringsrikt måltid to tre ganger
i uka til alle norske skolebarn,
vil dette bli milliardlettelse for
familieøkonomien. En skolematreform vil virke tredimensjonalt positivt med; et styrket
læringsutbytte i skolen, et styr-

ket helseperspektiv, og et viktig
bidrag i familieøkonomien. En
skolematreform som vil styrke
økonomien til alle skolebarnfamilier i denne størrelse, er verd
å kjempe for, og er et klart bedre
alternativ enn skattelettelser.
En slik verdireform som vil virke positivt i alle deler av landet
må inn på sporet igjen.

Følg reglene
Kan man drepe sivile om man
begrenser seg til 10-12 stykker?
Er det lov å bombe en skole så
lenge det gjøres etter stengetid?
Nei, det er det ikke, og slike ting
er viktig å vite for at det ikke skal
skje. Vi som elever savner at
dette blir tatt med i undervisningen og retter en forespørsel
til politikerne.
Hvis alle kan reglene, vil det
være enklere å kunne følge
dem. Hvis alle følger dem, vil
det spare mye unødvendig nød,
og de sivile borgerne i landene
vil skånes slik det står at de skal i
Genevekonvensjonen.

Bruk fullt navn
Vi ser helst at de som deltar i
dagens debatt på denne siden,
skriver under fullt navn. Skulle
noen av spesielle grunner ikke
ønske det, kan det gis plass
for innlegg uten navn, etter
redaksjonens vurdering.
Men innsenderens navn må alltid oppgis til avisen.
Innlegg fra anonym avsender
legges automatisk til side.

Bedre skolemat
ODD ARNE THUNBERG
Vil appellere til en oppfriskning
av skolematdebatten. Norske
skolebarn kan få et langt større
læringsutbytte på skolen med
et gratis varmt ernæringsrikt
måltid to tre ganger i uka.
Mange unger spiser ikke skikkelig frokost og har heller ikke alltid med seg lunsj. Den nødvendige energi som skal til for å
opprettholde topp konsentrasjon og maks prestasjon i skolehverdagen, må tilføres. Riktig
næringsrik, lokal og vitaminrik
mat generelt, som brød, fisk,
kjøtt, grønt, poteter, frukt, bær
og melk, kan erstatte kostbare
framtidige medisiner. For mye
fett og sukker i kostholdet vårt
er et stort nasjonalt problem.
Sunn mat til skolebarn vil bedre
folkehelse i oppvekst og i livet
for en ny generasjon.
Dagens livsstils- og matrelaterte sykdommer som diabetes,
kreft, hjerte og kar, allergier og

fedme, rammer nå ikke bare
voksne, men også flere og flere
barn og ungdommer. Behandling er krevende og svært kostbar i tillegg til de unødvendige
lidelser og problemer dette
medfører. Rett kost er et viktig
virkemiddel og rett investering
for fremtiden. Gratis skolemat
til ungene vil styrke familieøkonomien kraftig gjennom redu-
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