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Offentlig ansatte
vant
Konkurranseutsatt industri klarte ikke å sette
standard i årets lønnsoppgjør. En foreløpig
oppsummering fra teknisk beregningsutvalg
viser at stats- og kommuneansatte kom klart
best ut i årets sentrale oppgjør. ifølge FriFagbevegelse.no viser tallene at kommuneansatte fikk et tillegg på 3,3 prosent, og statsansatte 2,9 prosent. industriarbeidere i
nHO-bedrifter og ansatte i bank og forsikring
fikk 2 prosent, varehandel 1,6 prosent. Lokale
forhandlinger kan snu dette på hodet. tradisjonelt har lønnsglidningen (lokale tillegg
pluss ansiennitetsopprykk) vært atskillig
større i industrien enn i stat og kommuner.
(ntB)
Mishandlet sønnen: En 40 år
gammel mann er i sunnmøre tingrett
dømt til fengsel i 10 måneder for å ha
mishandlet sin egen sønn fra han var
sju til han var 12 år. gutten, som nå er
14, er tatt hånd om av barnevernet.
Faren ble også dømt til å betale ham
150.000 kroner i oppreisning, melder
nrK. Faren tilsto mishandlingen og
erkjente seg skyldig for slag mot hodet
med knyttet hånd og dytting av sønnens
hode ned i klosettskålen som straff for
at sønnen hadde slått en medelev. (ntB)

Ber norge ta grøn
Klimapioner james E. Hansen langer ut mot norske
politikere: trekk dere ut fra tjæresanden i Canada og
gå i front for den globale klimasatsingen.
n hannah gitmark
n arne ove bergo (foto)

ny leder i sU
Olav Magnus Linge (bildet) ble i går valgt til
ny leder av sosialistisk ungdom (su).
24-åringen Linge kommer fra Valldal i Møre
og romsdal. Han har vært organisasjonssekretær i su i fire år. Ebba Boye fra Oslo ble
valgt til nestleder. den nye lederen sier at
su‘s viktigste oppgave blir å jobbe for
lovfestet rett til lærlingplass, boliggaranti for
ungdom og mer praksis på skolen, slik at
færre faller fra i videregående opplæring.
Landsmøtet krever at den rødgrønne regjeringen setter fullt trykk på kampen mot
arbeidsløshet og utenforskap blant ungdom.
(ntB)

tips Oss

innenriks@dagsavisen.no

– Hvis Norge og resten av verden fortsetter
å brenne all fossil energi vi kommer over, så
blir det ikke et problem bare for barnebarna
våre. Det vil også ramme oss, hardere enn
alle tror, tidligere enn alle tror, sier klimaforsker James E. Hansen til Dagsavisen.
nOrge Må i frOnt
Amerikaneren regnes som en pioner
innenfor klimaforskningen, og var med på
å dra i gang klimaforandringesdebatten da
han i 1988 la fram sine resultater for den
amerikanse kongressen. Nå er han i Oslo for
å motta Sofie-prisen for sitt engasjement.
Han har en klar beskjed til Norges politikere:
– Vi må ha noen som kan gå i front.
Norge er et slikt land. Det er ikke et stort
land, men det er et rikt land. Dessuten har
dere et ansvar å ta, sier han til Dagsavisen.
Forskeren mener det ikke hjelper å slå
seg på brystet over bidrag til avskoging i
Brasil «hvis man samtidig bidrar til spredningen av karbon gjennom utvinning av olje
og gass både i eget land og i andres».

Hansen mener vi blir lurt av den «tilsynelatende viljen til å ta opp klimakampen»
hos verdens ledere.
Kjefter på jens Og ObaMa
– Vi har en president i Obama som betegner
klimaforandringene som en «hastesak», og
som en oppgave «regjeringen tar svært
alvorlig». Samtidig ser vi altså at USA undertegner en avtale med Canada om en rørledning som skal frakte oljesand, sier han.
Oljesanden rørledningen skal frakte er
blant annet Norge, gjennom Statoil, med på
å utvinne. Hansen har tidligere uttalt at
Statoils medvirken i prosjektet vil føre til
miljøødeleggelser med irreversible konsekvenser, og har bedt statsminister Stoltenberg om å trekke seg ut. Han gjentar oppfordringen i samtale med Dagsavisen.
– Det er vanvittig at flere og flere utvinningsprosjekt av olje og gass i dag nesten
framstår som miljøvennlige, fordi mange
hevder å bruke ny grønn teknologi og verner
miljøet så godt de kan. Nå må vi slutte å la
regjeringen slippe unna. Befolkningen må
betale for dens feil, for eksempel gjennom
sykdommer som kreft forårsaket av forurensning, sier han.

Professoren mener Norge har en lang
historie som miljøbevisst land, og at norske
politikere nå må innta et globalt perspektiv
der man «slutter å late som utvinning av
fossile energikilder ikke får konsekvenser».
– Skadene vi påfører klimaet får fatale
konsekvenser, sier han.
løsningen
James E. Hansen er en av de klimaforskerne i verden som har vært mest opptatt
av å skissere praktiske muligheter og
løsninger på krisen. Han har imidlertid
avvist flere mekanismer utbredt i dag. Han
mener kvotesystemet, slik det blant annet
framgår i Kyoto-protokollen, er ineffektivt.
Løsningen, ifølge Hansen, er en økende
pris på all bruk av karbon.
– Bare på den måten kan vi styre energibruken over på karbonfrie energikilder.
Vi kan ikke vente helt til vi går tom for
fossile kilder før vi skjønner det, sier han
til Dagsavisen.
Også andre kjente klimastemmer har
stått i bresjen for det samme. Professorer i
miljø- og energipolitikk, Dan Fullerton og
Paul Enkins, fra henholdsvis USA og
England, har frontet skattelegging av
karbon som mer effektivt enn noe annet
virkemiddel.
Klimapionér James E. Hansen mener
Norge, med erfaring fra feltet, nå målrettet
må ta en større del av det globale ansvaret.
– Karbonskatt må være en del av en

