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DAGENS✪

Du skremmer meg
Kjære «Nebb13» (9.3.). Du skremmer meg
når du skriver: «Vi er ikke snille mot verden
når vi lenker oss fast til gamle trær og an-
leggsmaskiner». Har du virkelig ikke forstått
mer enn dette? Dag U. Pettersen (16)

Fire lange år
Tiltak nr. 5 fra Regjeringens tiltaksplan for å
begrense antall asylsøkere: «Det innføres et
vilkår om at referansepersoner som har
opphold på humanitært grunnlag, må ha fi-
re års utdanning eller arbeidserfaring i Nor-
ge for at det skal kunne innvilges familie-
gjenforening eller – etablering». Jens, hvor-
dan ville du likt det om du ikke fikk sett fa-
milien din på fire år? Helena (14)

Evolusjon, kjære
Dear Malin Jacob og Pernille Myrvold fra
Natur og Ungdom (2.3.). Darlings, it’s called
evolution. Dyrearter forsvinner og nye opp-
står. Det har skjedd siden tidenes morgen,

og for min del er det like så
greit at dinosaurene døde
ut, jeg liker ikke tanken
på å ha dem løpene
rundt i hagen. Jeg had-
de også klart meg fint
uten en del av dagens

dyrearter, selv om ikke na-
turen hadde vært i like stor

balanse. Verden skal jo gå
under en dag uansett. Trang-
synt, jeg? Langt ifra. Det bes-

te for vår kjære jordklode had-
de vel vært om alle mennesker gikk hen og
døde, men jeg har ingen planer om noe
slikt, jeg skal leve som om hver dag var den
siste! Your beloved Dauritz (16)

Skadeskutt gym
Til «Mangler gymgener»(27.2.). Jeg er helt
enig med deg! Jeg har skader i begge
knærne, og selv MED legeerklæring fikk jeg
dårlig karakter! Læreren min mente at han
ikke hadde nok grunnlag for å sette god ka-
rakter, enda jeg hadde svømming i stedet
for gym . . Det er vanskelig å vite hvordan
jeg skal kunne få god karakter når man ikke
er atletisk eller har «gymgener». Kan de
ikke heller sette karakter etter hvor mye
bedre du er blitt etter semesteret?

Frustrert (15)

Hviske, tiske
Her om dagen var jeg på skitur, og siden
jeg har brukket armen, må jeg gå med én
stav. Da jeg passerte forbigående ble det

hvisket ganske høyt . . . «Oj, hun
går bare med én stav». Dette

kunne alle høre, og var
ganske frustrerende. Jeg
bare tenker på dem som

for eksempel er funksjons-
hemmede og må sitte i rulle-
stol. Dere som sier slikt rett

bak andres rygg, må skjer-
pe dere! Mange kan faktisk

ikke noe for det.
Jente 97

To kjønn, én art
Det er trist å høre uttrykk som at menn
er fra Mars og kvinner fra Venus. For
tross alt er vi mer like enn ulike, og vi til-
hører samme art. Begge kjønn har tes-
tosteron, østrogen og progesteron,
dessuten har beg-
ge X-kjønnskro-
mosomer. Derfor
kunne en gutt like
godt blitt en jen-
te.

I debatter pola-
riseres kjønnene
altfor ofte, og folk
poengterer at en type oppførsel skal do-
minere for det ene kjønnet, mens en an-
nen oppførsel skal dominere for det
andre. Dette skaper unektelig en ufri
kjønnsrolle som mange ikke føler seg
hjemme i.

Det viktige i arbeidet for likestilling må
bli å tydeliggjøre at kjønn ikke skal be-
stemme hvem vi skal bli. Det finnes rik-
tignok begrensninger fra naturens side,
men hvorfor skal noen skape kunstige
hindringer for at andre ikke skal få leve
slik de selv vil? Folk må åpne seg og ut-
forske sitt eget kjønns muligheter og be-
grensninger.

Likestillingstypen (19)

Den usynlige krigen
Har du hørt om
konflikten i Vest-Sahara?

Det hadde ikke jeg, før for en måned si-
den. Jeg ble helt sjokkert da jeg hørte
om hva som skjer der. Og i hvert fall da
jeg hørte hvor lite omverdenen bryr
seg!

I 1975 bestemte FN at
Spania skulle trekke seg
ut av Vest-Sahara etter at
de hadde hatt makten i nesten hundre
år. Mange trodde da at områdets be-
folkning, sahrawiene, skulle få sin selv-
stendighet, men den gang ei. Nabolan-
det Marokko toget inn i Vest-Sahara, og
siden har over 100 000 sahrawier måt-
tet flykte. Det bor nå rundt 170 000
sahrawiske flyktninger i flyktningeleirer
i Algerie. Dette er mer enn det bor i sel-
ve landet.

Sahrawier blir utsatt for grove over-
grep og diskriminert, demonstrasjoner
er ulovlig, skolene er mye dårligere enn
i Marokko, og studenter slipper ikke
inn på alle studier i Marokko. Over 500
sahrawiske frihetsaktivister er forsvun-

net sporløst. De holdes i marokkanske
fengsler, hvor de blir torturert. Og Ma-
rokko har bygd en sandmur langs
grensen til Vest-Sahara, som er mine-
belagt.

Denne okkupasjonen bør jo omver-
denen gjøre noe med, men gjør de
noe? Nei . . . En av grunnene til at Ma-

rokko okkuperte Vest-Sa-
hara, er naturressursene.
Landet har mye fosfat og
fisk, og trolig mye olje og

gass. Utenlandske bedrifter utnytter
disse ressursene og har industri der.
Flere norske bedrifter er involvert,
blant annet importerte Yara, som er
delvis statseid, fosfat derfra, og rederi-
et Gearbulk frakter fosfatstein ut fra
Vest-Sahara.

Hver gang denne konflikten blir tatt
opp i FN, blir ballen lagt død av Frank-
rike og USA, som støtter Marokko. Ap,
SV og Sp er sterke motstandere av Ma-
rokkos invasjon – men gjør de noe?
Nei! Norge bør mane til debatt i FN og
sende en nordisk delegasjon til Vest-
Sahara. Jeg håper snart det skjer noe.

Johannes Bangum,
Unge Venstre (14)

Vest-Sahara
, Tidligere spansk koloni og provins, omstridt landområde ved nordvestkysten

av Afrika.
, Da Spania trakk seg ut i 1975, okkuperte Marokko området.
, Frihetsbevegelsen Polisario erklærte landet selvstendig, og kjempet mot

marokkanske styrker gjennom hele 1980-tallet.
, Marokko kontrollerer store deler av området.
, FN forhandlet frem en fredsavtale i 1991, under forutsetning av frie valg om

selvstendighet, men Marokko har sørget for at dette ennå har ikke skjedd.
, FN fordømmer Marokkos invasjon.
, Den langvarige konflikten har ført til store lidelser for lokalbefolkningen.
, Begge sider er skyldige i grove brudd på menneskerettighetene, blant annet

blir krigsfanger utsatt for tortur.
, Mer enn 40 land anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat,

mens Marokkos krav på området anerkjennes av rundt 20 andre land.
Kilde: Globalis.no

Store deler av sahrawiene bor i flyktningeleire. Disse flyktningene bor i en
leir på grensen til Algerie. FOTO: ALFRED DE MONTESQUIOU/AP

Patetisk, Storhaug
Jeg må le av Hege Storhaugs patetiske
mangel på argumenter i hijab debatten.
Nå har hun gått så langt at hun beskylder
Bushra Ishaq for å ha en strategi ved ikke å
bruke hijab. Tror hun virkelig vi muslimer
uten hijab gjør det for å fremstå som mer
liberale? Nei, grunnen til at vi ikke går
med det, er fordi folk som Hege Storhaug,
Siv Jensen og andre anti–hijabister gjør
sitt beste for å få jenter med hijab til å
fremstå som undertrykte, forsvarsløse ofre
uten selvtillit. Hun begrenser friheten vår,
ved å bruke sine ord.

Sarah Selaihi (16)

på vareprøver fra neste års snow kolleksjon fra Volcom - unike plagg!
hos en av Europas største surf/snow/skate butikker i Grensen 3 i Oslo - 23104050 - 10-19 (17)50%


