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Okkupasjonen av
Vest-Sahara
En konflikt som det ikke ofte
rapporteres om og som der-
for er blitt bortglemt er den
mellom Vest-Sahara og
Marokko. Siden 1975 har
Marokko ulovlig okkupert to
tredjedeler av Vest-Sahara til
tross for press fra FN.
Vest-Sahara er den siste kolo-
nien som fortsatt finnes etter
avkoloniseringen av Afrika på
60-tallet. Landet deles av en
220 mil lang og to meter høy
sandmur som hindrer innbyg-
gerne i å bevege seg fritt.
Konflikten har tvunget store
deler av befolkningen til å
flykte og bosette seg i en
flyktningleir i Algerie, der den
humanistiske situasjonen er
uholdbar. De av dem som
fortsatt lever i det okkuperte
Vest-Sahara diskrimineres av
Marokko, og tortur og feng-
sel er vanlig. Deres situasjon
forbedres ikke akkurat av at
deres naturressurser konse-
kvent utvinnes av Marokko,
noe som gagner både USA
og Frankrike. Fredsprosessen
forliser gang på gang p.g.a.
Marokkos manglende vilje på
å la innbyggerne selv få
bestemme Vest-Saharas
fremtidige status. Tretti år er
altfor lang tid å tillate at
Marokko okkuperer dette
landet ulovlig og bryter men-
neskerettighetene. Vi må
protestere mot denne sole-
klare urettferdigheten som
går ut over Vest-Sahara og
dets folk.

CARINA STILLERUD

Noen spørsmål om
psykiatri
Er rus og selvskading de bes-
te måleenhetene for psykisk
sykdom? Kan det tenkes at
enkelte pasienter som ikke
ruser/selvskader seg må lide
unødig fordi plassene priori-
teres til dem som ruser/selv-
skader seg?
Kan det tenkes at psykiatrien
får flere til å ruse/selvskade
seg ved å signalisere så tyde-
lig at rus og selvskading er
inngangsporten til å få plass
på institusjon? Er det ok at
mennesker betaler for å få
hjelp til å ødelegge kroppene
sine?
Er tiden snart moden for å
endre inntakskriteriene på
legevakten?
Stikker jeg hånden i et vepse-
bol?

GUNHILD HOFSTAD

Klimapolitikk og
lønnsøkning
I landet vårt har det i vinter
vært mye uvær. Flere enn
mange har lovet dyrt og hel-
lig at nå skal miljøet priorite-
res og naturressurser spares
slik at klimaforandringene
ikke blir for voldsomme i
fremtiden.
Men det var i går. Nå er det
år 2007 med full rulle, bedre
vær og tid for bl.a. krav om
lønnsøkninger for å komme
opp på nivå med de andre,
sies det. Første streik ut er
allerede ført vel i havn. Logik-
ken i denne  koblingen er
ikke lett å se. Kan det være at
lønnsøkningen er nødvendig
for å kunne betale CO2-avlat
når den tid kommer (debatt
BT 4. januar 07)?

OLAV VALLE

DEBATT
Av Margrethe Joys
diplomeksportøkonom og
akupunktør

I BT 26.1.07 skriver Hallgeir Utne Hatle-
vik, Ap, om planlagt utvidelse av for-
brenningsanlegget i Rådalen. Bystyret
har planer om 80 prosent gjenvinning
av avfall innen 2008. Den nasjonale
målsettingen er 75 prosent innen 2010.
Dette krever storstilte utbygginger av
forbrenningsanlegg.  Den lokale opp-
hoping av søppel gjør utbyggingen til
en hastesak. Den globale CO2-oppho-
pingen, som på grunn av sin aktualitet
endelig har fått tilstrekkelig oppmerk-
somhet, viser i tillegg at det haster like
mye med se på større sammenhenger i
et lengre tidsperspektiv.  

Vi kjenner til at miljøbevegelsen har
kjempet for helhetlige perspektiver i
mer enn førti år, og har fått minimal
respons. Erkjennelsen av klimasituasjo-
nen åpner oss endelig for helhet og
samling om viktige verdier. For et
økende antall mennesker er dette en
god følelse som virker berikende og gir
mening. Det er naturlig å vurdere hele
nasjonens, og etter hvert også verdens,
energiforsyningsbehov med tilhørende
CO2-utslipp under ett. 

I vår oljenasjon, med store mulighe-
ter, men med et tyngende ansvar for å
utvikle bærekraftige løsninger, er det
utarbeidet en idé for langsiktig krise-
løsning basert på hydrogen. Enkelheten
i denne ideen kan nærmest virke pro-
voserende. Motstanden mot en slik løs-
ning består av allerede foreliggende

utviklings- og utbyggingsplaner for
avfallshåndtering og for utvinning av
gass/olje. Terskelen for å gå over til et
nytt prinsipp er politisk evne og vilje til
å stå imot planer fra industrien som
ikke går i retning av en samlende ener-
gi- og utslippsplan.

Ved å gå veien om hydrogenutvin-
ning direkte fra oljeleiene, kan vi frem-
stille miljøvennlig og klimanøytralt
motorbrensel av avfall. På en rimelig og
sikker måte kan vi lagre flytende CO2 i
oljeleiene, og oppnå både større utnyt-
telsesgrad av reservoarene og våre mål
om CO2-håndtering.

Beskrivelser, som i tillegg åpner for
ytterligere miljøgevinster ved bruk av
gasser i stedet for bensin og diesel som
motorbrensel, foreligger, utarbeidet av
Sigurd Joys, tidligere hovedfagslærer i
kjemi ved Høgskolen i Bergen. Arbeidet
hans vil bli gjort offentlig tilgjengelig.
Disse ideene må vurderes med miljø- og
kostnadseffektivitetsanalyser før det
igangsettes annen produksjon som
stenger for slike løsninger, og som gjør
det vanskelig å møte de kommende
krav til reduksjon av CO2-utslipp.

Helt konkret, i forhold til utbygging
av forbrenningsanlegg, må det tas høy-
de for mulighetene til å bruke hydro-
gengass i kombinasjon med avfall til
produksjon av motorbrensel på lengre
sikt. Oljeselskapene trenger tid til å til-
rettelegge for overgang til hydrogen-
produksjon. Når omleggingen er utført,
blir dette et eksempel på global løsning
på CO2-problemene inntil vi er i stand
til å ta i bruk annet enn fossile energi-
kilder!

Velg gass fremfor bensin
To karer røk forleden
opp i krangel, bråk,
for aldri fråder vreden
som når det gjelder språk.

På nynorsk svor den eine:
«Din tosk, du pratar tull,
mitt morsmål er det reine,
ein språkskatt, arv av
gull.»

Den andre, byutdannet,
med høyre-dialekt:
«Hører du er fra landet,
av nokså simpel slekt.

Du snakker grautmål,
bonde,
din uttale en skrekk,
din nynorsk halseonde
som doktor må få vekk.

Og han der Ivar Aasen,
en sunnmørsk runekall,
har spadd opp
ord fra båsen,
de stinker fjøs og stall.»

Den andre vart forbanna
og skreik:«Din
boksmålsfan,
min motstand skal
du sanna,
den vert ikkje urban!

Etter dansk du apar,
din horisont er smal,
eit større utsyn skapar
min trange vestlandsdal.»

But then they 
heard another
and very well-known voi-
ce:
«Dont argue with
your brother,
Norwegians have
no choice.

The langue of tomorrow?
Already here today.
Keep smiling, 
quit your sorrow,
you’re losing, anyway.

This lingual shortstory
– you better listen, friends
–
He just wins hope and glo-
ry
who English under-
stands.»

Slikt snakk
nedstemthet spredde,
de ba tynt: No please,
Hvordan kan engelsk red-
de
norsk fra sitt språkforlis?

Dei (de) hadde
krangla (et) ofte,
no (nå) samdest
(ble enig) dei (de) i gråt
på ulik språkleg (lig) tofte
dei sokk (sank) i same
(samme) båt.

KJELL BIRGER GRAVDAL

DEBATT
Av Ane Aadland,
Kvinnegruppa Ottar Bergen

Bergens Tidende skriver på leder-
plass 26.1. at kriminalisering av
horekunder først og fremst dreier
seg om å dempe vår egen dårlige
samvittighet –fordi vi ikke liker å
se prostituerte på Strandkaien. BT
slutter seg dermed til dem som
skyver det tilsynelatende hensy-
net til de prostituerte foran seg i
prostitusjonsdebatten. Likevel
beskytter en slik leder først og
fremst de som utnytter de prosti-
tuerte, nemlig horekundene.
Interessant er det for øvrig også at
prostituerte, som vanligvis omta-
les som «horer» i BTs reportasjer,
på lederplass heter «selgere». BT
bygger dermed opp under synet
på at prostituert og kunde er to
likeverdige parter som driver med
en helt ordinær form for kjøp og
salg.

En kriminalisering av horek-
under er ganske riktig et politisk
signal om hva slags samfunn vi vil
ha og hva slags adferd vi ikke vil
ha. En kriminalisering av horek-
under vil ha en viktig holdnings-
skapende effekt. Likevel dreier
det seg først og fremst om å plas-
sere ansvaret for prostitusjonen
der det hører hjemme – nemlig
hos dem som kjøper seg tilgang til
andre menneskers kropper. 

Å kriminalisere horekundene
handler ikke om å jage de prosti-
tuerte innendørs og rett i armene
på skumle bakmenn. Det meste
av prostitusjonen skjer allerede
innendørs og i det skjulte, og den
prostitusjonen som foregår åpen-
lyst på Strandkaien (og andre ste-
der) er etter alle solemerker å
dømme bare en liten andel av

kjønnshandelen i Bergen. Uten
horekundene ville vi verken hatt
problemer med skumle bak-
menn, lugubre bordeller eller
vold og overgrep mot prostituer-
te. Den aller største gruppen i pro-
stitusjonen er nemlig menn – pro-
stitusjon dreier seg først og fremst
om menns makt, penger og syn på
kvinner. 

Hvis vi kikker til Sverige og
«sexkjöpslagen», ser vi blant
annet at undersøkelser viser at til-
hengerne av loven om kriminali-
sering er over 80 prosent av
befolkningen. Sannsynligheten
for at terskelen for å kjøpe prosti-
tuerte er blitt høyere hos svenske
menn, er svært stor. I tillegg viser
undersøkelser fra politiet i Malmö
at rekrutteringen til prostitusjon
har gått merkbart ned, at det er
mye vanskeligere for de prostitu-
erte å få kontakt med kunder og
at Sverige ikke lenger er et attrak-
tivt land for menneskehandlere. 

Kvinnegruppa Ottar mener at
kriminalisering av horekunder vil
være et effektivt virkemiddel for å
få stanset handel med kvinner og
barn. En kriminaliseringslov vil
forhindre vold og overgrep mot
mennesker i en allerede vanskelig
situasjon. Vi mener at et lovfor-
bud vil ha en positiv signaleffekt
som vil påvirke holdninger til
kvinner på mange områder. Det
er viktig at samfunnet markerer
at det er uakseptabelt å se på
kvinner som handelsvare. Vi
ønsker å skape holdninger slik at
folk tar avstand fra at menn kan
kjøpe seg tilgang til kvinners
kropper. Kriminalisering av
horekunder skal være et stoppsig-
nal for menn som kjøper, for
menn som står bak og for menn
som har potensiale for å kjøpe
kvinner.

Feilslått om prostitusjon

Språk-historisk forlis

MENNESKEHANDEL: I C. Sundtsgate i Bergen foregår det kjøp og salg av sex.
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