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analyse

Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) ber
om at NRKs distriktskontor med re-
daksjonsledelse fortsatt skal være i
Vadsø. Rådet kan ikke se noen spesi-
elle grunner for at den redaksjonelle
ledelse skal flyttes til Alta nå som
Finnmark igjen skal få et eget dis-
triktskontor. Regionrådet er fornøyd

med at NRKs styre har vedtatt å gjen-
opprette distriktskontoret i Finnmark.
Vi ser det som et ledd i den nasjona-
le og internasjonale utviklingen som
kommer hvor Finnmarks posisjon na-
sjonalt blir stadig viktigere. Men vi
finner ingen begrunnelse for å flytte
redaksjonen fra Vadsø til Alta. Spesi-

elt ikke når NRK allerede har et bygg
og redaksjonen lokalisert i Vadsø.

En flytting av redaksjonen til Alta
vil medføre flere negative virkninger.
En flytting til Alta oppfattes som at
NRK nedprioriterer Finnmarks fylkes-
hovedstad. Fylkets politiske og statli-
ge ledelse er lagt til Vadsø med sine

institusjoner. Å flytte til Alta vil med-
føre et brudd med den politikk som
NRK har drevet i alle år hvor distrikts-
kontoret landet rundt er lagt til det
stedet i fylket hvor den politiske og
statlige ledelse er. Dessuten var dis-
triktskontoret i Vadsø det første som
NRK bygde opp utenfor Oslo. En his-

torisk linje brytes dermed uten noen
nærmere begrunnelse.
ØFR ber om at Kulturdepartementet
ved statsråd Hadia Tajik ta opp saken
til behandling og sikrer at NRK Finn-
marks distriktskontor med ledelse
fortsatt er i Vadsø.
Uttalelse fra Øst-Finnmark regionråd

NRK må bestå i Vadsø

ke pengene

og pårørende. Private kommersiel-
le sykehus har ikke disse oppga-
vene.

Resultatet av Høyres og Frps for-
slag er også at de offentlige syke-
husene tappes for ressurser uten å
kunne påvirke tilbudet. Regionale
forskjeller vil bli tydelige; de pri-
vate sykehusene, gjerne eid av sto-
re multinasjonale og kommersielle
konsern med adresse skatteparadis,

vil stort sett bli etablert i de største
byene.

Sterk offentlig helsetjeneste
I motsetning til hva de selv sier, vil
vi med Høyres og Frps modell få
mer helsebyråkrati som skal god-
kjenne og kontrollere, og som skal
betale ut offentlige penger etter
stykkpris til kommersielle aktører.

Samtidig flytter de ansvaret for å

prioritere bort fra demokratiske or-
ganer og fagmiljøer, og over til så-
kalt ledig kapasitet i markedet.

For Arbeiderpartiets del er løs-
ningen ikke å privatisere. Vi setter
pasienten først, ikke pengene, slik
Høyre gjør. Løsningen ligger i en
sterk og faglig god offentlig helse-
tjeneste, med sykehus som leverer
førsteklasses tjenester til beste for
pasienten. Intet mindre. 

av private sykehus, skriver artikkelforfatteren.   Illustrasjonsfoto:  Nordlys 

Til kamp mot
skjebnetrua!
Av Bjørn Kjensli Folkeaksjo-
nen Oljefritt Lofoten, Vesterå-
len og Senja og Lars Haltbrek-
ken, Naturvernforbundet
I februar 2011 lyste vardene opp
kveldshimmelen. Fra Lindesnes i
sør til Kirkenes i nord, fra Bergen i
vest til Svinesund i øst. Under-
skrifter ble samlet inn i solskinn og
regn. Faklene fra over 1000 perso-
ner i tog brant i kveldsmørket foran
Stortinget. Engasjementet, argu-
mentene og dugnadsånden bygget
en mur rundt de sårbare områdene
utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja i 2011. 
Det er et stort flertall mot oljebo-
ring i Nordland. Nesten halvpar-
ten av de spurte i den siste spør-
reundersøkelsen sier de ikke øn-
sker oljeplattformer i matfatet. Ut-
fordringa vår er at det samme fler-
tallet tror oljeindustrien allikevel
vil vinne. Skjebnetrua står sterkt,
slik den alltid har gjort i dette lan-
det. 

For tyve år siden var det et stort
flertall i befolkninga mot å melde
Norge inn i EU, men det var også
et flertall som trodde vi kom til å
bli medlem. Oppgaven var ikke
først å fremst å overbevise folk i
sak, men få folk til å tro at det nyt-
ter å stå på, bruke demokratiet. 
Opp gjennom historien har vi en
rekke eksempler på at folks enga-
sjement nytter. Norge har for ek-
sempel ikke atomkraft. Hvorfor
ikke? Mangla det utbyggingspla-
ner? Nei. Men, uansett hvor utbyg-
gerne kom ble de møtt av et stand-
haftig folk som klart sa at det ikke
skulle bygges noe atomkraftverk
her. Tilslutt måtte de gi seg.  Vårt
viktigste budskap til alle motstan-
dere av å la oljeindustrien få grise
til vårt felles matfat utenfor Lofo-
ten, Vesterålen og Senja er: Ha
trua, visst nytter det! Det var en
slagkraftig allianse som drev Nor-
ges mektigste næring tilbake i Lo-
foten, Vesterålen og Senja i 2011.
Fiskere, miljøvernere, kirka, de
fleste ungdomspartiene og folke-
aksjonister hadde ikke millionene
til Statoil, men vi hadde engasje-
mentet og argumentene. Vi er
klare igjen – sammen skal vi igjen
holde oljeindustrien unna de rike
fiskebankene.

Statsministeren
og Lofoten 
Av Hans Prestbakmo, medl. Be-
steforeldrenes klimaaksjon

Ser av Nordlys av 6.02.at Aps pro-
gramkomite i sitt forslag til parti-
program vil åpne for konsekvens-
utredning av området Lofoten -
Vesterålen   Senja i neste valgperi-
ode. Det betyr i neste omgang bo-
ring og eventuelt utvinning av
hydrokarboner. Statsministeren
støtter forslaget. Videre ser vi at
Olje- og energiministeren fra side-
linja støtter forslaget og applaude-
rer Stoltenbergs heilomvending
fra nei i inneværende periode til ja
i neste. Vitner det om langsiktig
tenkning fra disse politikere?  Re-

gjeringa og Stoltenberg sier de ar-
beider aktivt for reduksjon av kli-
magassutslippene både heime og
ute. Dagens utslipp av klimagas-
ser må reduseres drastisk om vi
skal kunne nå FNs togradersmål
for temperaturstigninga. Dagens
utslipp av klimagasser peker mot
ei temperaturstigning på 4   6 gra-
der innen 2100.  Så å si 100 % av
klimaforskerne og FNs Klimapa-
nels tilrådinger tilsier at fossil
energi må fases ut snarest mulig
om kloden skal unngå en klima-
kollaps på sikt.

Er det ikke dobbeltmoral når
Stoltenberg på den ene side arbei-
der for å begrense klimagassut-
slippene og på den annen side
²tramper på gassen² for mer leiting
etter hydrokarboner både i områ-
det Lofoten   Vesterålen   Senja og
verden rundt?  I Lofoten   Vesterå-
len   Senja er det fare for at en av
verdens rikeste torskestammer
(vårt matkammer), spesielle ko-
rallrev og storslagen natur kan gå
tapt ved eventuell leiteboring og
utvinning.

Norge faller stadig på interna-
sjonale rangeringslister for klima-
politikk sjøl om statsministeren og
en del oljeentusiaster hevder det
motsatte. De prøver å ²pynte² på
utslippsida, men det de i realiteten
gjør er å kjøpe seg fri og ikke ta de
reelle klimautslippene heime. Vi
kjøper kvoter som ikke gir reelle
reduksjoner i utslippene, men
overfører problemene på den fatti-
ge verden og framtida. Ordførere,
næringslivsledere, leverandørin-
dustrien og oljeindustrien driver
lobbyvirksomhet og presser på for
oppstart i nord. De ser bare sine
kortsiktige, snevre mål og ikke fis-
ken, naturen og eksisterende ar-
beidsplasser. Det er direkte skrem-
mende når våre politikere ikke er i
stand til å styre utviklinga, men lar
seg styre av kortsiktig økonomisk
vinning.

Hver nordmann slipper ut 10   11
tonn klimagass pr. år. Det tilsvarer
30 kg pr. dag. Hver inder slipper ut
vel 1 kg klimagass pr. dag. FNs kli-
mapanel foreslår 3 kg pr. person
som felles mål. 

Utslippstallene for oss er i vir-
keligheten langt større fordi skips-
fart, flyreiser, forsvaret og norsk
vareproduksjon i utlandet ikke er
regnet med. Disse utslippene er
større enn de innenlandske og tal-
lene viser at Norge har et økolo-
gisk fotavtrykk som er langt større
enn hva vårt folketall tilsier.  På
grunn av vår tilgang på fossil ener-
gi og rikdom, har Norge et moralsk
ansvar til å gå foran, vise vei og
være aktivt med for å redde klima
for kommende generasjoner. Vi
kan ikke fortsette med å skyve pro-
blemene foran oss og over på an-
dre.

Er det ikke på tide at Regjeringa,
resten av politikerne, næringslivet
og vi alle legger om kursen og tar
ansvar for klodens framtid i stedet
for å fortsette raseringa av den.
Venstres forslag om å frede områ-
det Lofoten   Vesterålen   Senja mot
all utvinning av hydrokarboner vil
være en god start. Det vil ta vare på
fisken, naturen og framtida for
våre barnebarn

kommer det også fram at et oljeut-
slipp fra disse områdene vil kunne
ha større miljøkonsekvenser enn til-
svarende oljeutslipp lenger nord.
Dersom området åpnes vil det også
øke den samlede miljørisikoen i
området, og oljevirksomheten vil
foregå på helt essensielle gyte- og
fiskeriområder utenfor øyene Røst
og Værøy. I tillegg står det i forvalt-
ningsplanen; «Under de store se-
songfiskeriene utenfor Nord-Nor-
ge vil feltene være maksimalt ut-
nyttet, og et arealbeslag som følge
av petroleumsvirksomhet vil med-

føre at et slikt areal går tapt for fiske.
Et arealbeslag kan i slike tilfeller
ikke kompenseres gjennom økt inn-
sats på andre fangstområder, da are-
alene er allerede er fullt utnyttet.

Utenfor Røst ligger verdens stør-
ste kaldtvannskorallrev, Røstrevet.
Dette revet ble oppdaget i 2002, det
ligger på 300 til 400 meters dyp og
er 35 km lang og 3 km bredt. Den
sene veksten og skjøre fysiske
strukturen gjør revene spesielt sår-
bare. Mer enn 600 ulike arter av
fisk, svamper, krepsdyr og andre or-
ganismer er funnet på korallrevene i

norske farvann. Dette gjør revene
til en av de mest artsrike naturty-
pene vi har. Utslipp av borekjemi-
kalier og olje kan medføre forgift-
ning av koralldyrene

Det er ingen miljøfaglige argu-
menter som tilsier at det skulle være
forsvarlig å gå i gang med petro-
leumsaktivitet utenfor Lofoten. De
som går inn for oljeboring utenfor
Lofoten ignorerer bevisst alle mil-
jøfaglige råd, samtidig som de er
villig til å legge dagens fiskerinæ-
ring i potten, for å gamble med noen
tiår med petroleumsaktivitet.
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Senja mot all utvinning av hydrokarboner vil være

en god start. Det vil ta vare på fisken, naturen og

framtida for våre barnebarn
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