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Slitasjen på Stoltenberg II-regjeringen er nå så stor at den bør gå av, mener innleggsforfatteren.
Foto: SCANPIX

Vi trenger ikke Stoltenberg II-regjeringen
Tabbene og skandalene be-
gynner å bli formange. Bi-
odieselsaken, jagerflyskanda-
len, sykehusforetakene, kraft-
krisen,Mongstad, dårlige kom-
munikasjoner, Amelie-saken ...
Man trodde at regjeringen -
med flertall i Stortinget - kunne
vise handlekraft og trekke opp
store linjer for å bygge landet.
Det var det økonomi til -men så
har ikke skjedd - i tilstrekkelig
grad til at det skulle kunne
monne.Man får snarere inn-
trykk av handlingslammelse og
atman overlater politikk til

«frittstående» organer, hvilket
er en ulovfestet endring av stats-
skikk. Derfor er det på høy tid at
regjeringen går av, for eksempel
ved at SV trekker seg. Så kan det
eventuelt dannes enmind-
retallsregjering, helstmindre
preget av byråkrati enn den
nåværende, slik at vi får de
politiske diskusjonene åpenlyst

frem i Stortinget, og ikke i re-
gjeringens «lukkede rom».
Kanskje det også vil borge for
noemer ydmykhet og humani-
tet fra Arbeiderpartiets side. Det
ville kle partiet bedre enn da-
gens regelstressede ansikt.

ARNE GUNNARSJAA

Biodieselsaken, jagerflyskandalen, sykehus-
foretakene, kraftkrisen, Mongstad, dårlige

kommunikasjoner, Amelie-saken ...

Det er de første dagene hjemme etter fødselen at foreldrenes
behov for gode råd er størst. Foto: SCANPIX

Tenk smart – bruk oss –
skap kvalitet
Atter en gang, og helt sikkert
ikke siste gangen snakker vi om
de små fødeavdelingene. Sikker-
het, kvalitet, tilgjengelighet og
lokalitet.
Det fokuseres på faglig for-

svarlig, sikkerhet formor og
barn under fødselen. Det er jo
flott,men en fødsel ermer enn
selve fødselen!Det handler om
et nyttmenneske somhar kom-
met til verden og alt det fører
med seg av ansvar, omsorg,
opplæring og trygghet. Ikke
bare for det nyemennesket,
men også for foreldrene.
At vi vil ha fødeavdelinger

somhar topp kompetanse, så en
slipper komplikasjoner og det
som verre er, forstår vi alle.
Hvilke sykehus
kan best gi det,
og omdet er
noen sombør
stenge dørene -
den debatten
skal vi ikke ta
her.
BUF (Barne-

og ungdoms-
arbeiderforbun-
det) ønsker her å
sette fokus på kvaliteten etter at
barnet er født og barseltiden. I
dag reisermor stort sett hjem
fra fødestuen etter bare noen få
dager, ja noen etter få timer. For
noen år siden var det et stort
WHO-prosjekt somgikk over
hele landet, ja i hele verden som
fokuserte på viktighetenmed å
tilrettelegge for amming. Alle
landets fødeavdelinger la om
sine rutiner for å bli godkjent
sommor-barn-vennlig. Stort
arbeid og ny kunnskap ble til-
ført alle somhadde kontaktmed
gravide og kvinner somhadde
født. Kunnskapen skulle videre-
føres tilmor, viktighetenmed
morsmelken, hvordan lære
kunsten å få til en vellykket
ammesituasjon og ikkeminst
viktighetenmed den nære kon-

taktenmellommor og barn.
Hvor ble det av oppfølgingen?
Hvem snakker nå omdet?
Faglig forsvarlig ja, det er

selvfølgelig viktig,men hvem
hjelpermor når hun reiser hjem
med et nyttmenneskebarn?
Omsorgen, kvaliteten til riktig
hjelp, noen å spørre om råd.
Hvor kommer den inn?Helses-
øster kommer, ja innen to uker.
Det er dagene rett etter fødselen
som er demed store spørsmåls-
tegn, frustrasjon over å ikke få
det til og behovet for gode råd.
Hvamed å bruke barnepleierne
som er spesialutdannet innen
ammehjelp og veiledning til
dette «gapet» av hjelp og om-
sorg?

Ambule-
rende bar-
nepleierteam,
et forslag til å
løse behovet.
En kvalifisert
hjelper som
kan komme
hjemog svare
på spørsmål, gi
gode råd og
ikkeminst

observere barnet slik at en kan
redusere antall re-innleggelser
p.g.a. dehydrerte barn. En god
løsning somkommunehelsetje-
nesten og sykehusene kan sam-
arbeide om spesielt når sam-
handlingsreformen kommer
inn for fullt!
Tenk smart – bruk oss – skap

kvalitet. Barnpleierne har stor
kunnskap ombarseltiden!

ANNE HALSEN
Leder

SYKEHUSUTVALGET I BARNE-
OG UNGDOMSARBEIDER-
FORBUNDET, BUF

BUF er en yrkesorganisasjon
i arbeidstakerorganisasjonen Delta

BUF (Barne- og
ungdomsarbei-

derforbundet) ønsker
her å sette fokus på
kvaliteten etter at bar-
net er født og barselti-
den.

Omden lille istid og andre avsporinger
Kan latterlige 0,039 %CO2 i
luften virkelig være så farlig?
Hvorfor skapes det panikk om
en temperatur somkloden har
hattmange ganger før?Det er
utrolig hvor enkelt det er å spre
tvil rundt klimaforskningens
resultater.
Svarene er likevel klare. An-

delen av CO2 i atmosfæren er
liten,men effekten er stor. Det
har fysikere visst siden drivhus-
gassenes virkning for første
gang blemålt i 1861og etter-
prøvd og finjustert utallige
ganger siden. Effekten kan
illustreresmed at det naturlige
CO2-nivået på 0,028%utgjør
hele forskjellenmellom en fros-
sen isplanet på gjennomsnitt-
lige –18°C og en behagelig jord-
klode på+15°C. Demenneske-
lige utslippene etter den indu-
strielle revolusjonen har økt den
naturligemengdenCO2med
mer enn én tredjedel. Det her-
sker ingen tvil omdenne sam-
menhengen:Den økte konsen-
trasjonen i bl.a. atmosfæren
tilsvarer nemlig de1,3 billioner
tonneneCO2 sommennesker
beviselig har sluppet ut ved
forbrenningen av fossile energi-
bærere siden1750. Enkelte
lobbyister presterer fremdeles å
påstå at CO2-økningen kan være
naturlig. I så fallmå de ikke bare
forklare hvor denne enorme
mengdenCO2 skulle ha kommet

fra, demå også forklare hvor det
skulle ha blitt av de1,3 teraton-
nene somvi selv har produsert.
Dennemenneskeskapte eller

selvforskyldte oppvarmingen
kommer ikke bare oppå,men
overgår den naturlige opp-
varmingen, sombegynte etter
den såkalte lille istid
(1400–1800). Også dette sam-
spilletmellomnaturlige og
menneskeskapte faktorer har
vært forstått imange tiår,men
blir fremdeles fremstilt av en-
kelte somomklimatologer
bestrider naturlige svingninger.
Det absurde ved denne på-
standen er at det nettopp er
forståelsen av de naturlige pro-
sessene somgjør klimatologene
i stand til å beregne effekten av
demenneskelige påvirkninge-
ne.
En annen avsporing i klima-

debatten er henvisningen til
temperaturen i tidligere årtuse-
ner. For dagens klimapolitiske
valg er det fullstendig uvesent-
lig hvor høy jordens temperatur
er «i forhold til hva den har vært
i tidligere tider» (B. Ramstad,
15.1.). Det som er relevant er
hvor høy jordens temperatur er i
forhold til nivået der vi kan
unngå enorme sosiale, økono-
miske og økologiske skadevirk-
ninger. Dette nivået er ikke
sammenlignbartmed den siste
lokale varmeperioden for tusen

år siden, eller den siste globale
varmeperioden for 8000 år
siden.Med dagens befolknings-
tetthet har vi ikke lenger de
sammemulighetene somvåre
forfedre hadde i vikingtiden
eller steinalderen: Vi kan f.eks.
ikke bare fraflytte kystnære
strøk, når disse er bosted for1,2
milliardermennesker, og resten
av kloden allerede er opptatt.
Sammenligningermed før-

historiske varmeperioder er
useriøse fordi de forutsetter at
alle andre forhold er like. Det er
helt korrekt at vimed steinal-
derens befolkningstetthet og
levestandard kunne ha tatt en
prognostisert temperaturøk-
ning på 2–4°Cmed knusende
ro. Grunnen til at FN samt poli-
tikere og en stor del av befolk-
ningen imange land er bekym-
ret, er at en slik temperaturøk-
ning i dag vil ha drastiske effek-
ter på levestandarden.
Økonomisk sett er at anslått at
det kostermange gangermer å
levemed konsekvensene av
oppvarmingen enn å forhindre
den. De sosiale og økologiske
konsekvensene, som imange
tilfeller er irreversible (f.eks.
væpnede konflikter og utdøin-
ger), kommer i tillegg.

HANNO SANDVIK
Forsker, Institutt for biologi, NTNU

Ameliemåut
«Torben» spør i Adresseavisen
18. januar hvor FrP er i Amelie-
saken. Det svarer jeg han gjerne
på. FrP advarer sterktmot å tro
at Amelie er representativ for de
over 20 000 ulovlige innvan-
drerne som er iNorge. Detmå
ikke lages nye smutthull i loven
for at hun skal få bli, det kan
nemlig føre til at kriminelle
somaliere, afghanere og irakere
også får opphold. Derformå
Amelie sendes ut.

Det vi imidlertid etterlyser er
det samme engasjementet for å
sende ut de kriminelle asylsø-
kerne somdaglig plager oss.
Når regjeringen hadde fem
politimenn til å pågripe en
mastergradstudent og forfatter,
bør de ha femti til å pågripe
doplangerne og andre krimi-
nelle.

PER-WILLY AMUNDSEN
Innvandringspolitisk talsmann, FrP


