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Landsmøtet på Sundvollen ble en flott ma-
nifestasjon av et samstemt, ambisiøst og 
gjenreist Venstre. Aldri før har jeg reist til et 
landsmøte med større ro – i visshet om det 
ikke var  underliggende spenninger å bekymre 
seg for. Snarere kunne en lure på om det var 
spennende nok til at mediene ville ha noe å 
fortelle om. Men det var det, mediedekningen 
ble svært god tatt i betraktning at det er mel-
lomvalgsår. Venstre er igjen et viktig og inter-
essant parti.

Gledelig er det at så mange nye fikk oppleve 
landsmøtet. Det er merkbart at vi gradvis blir 
et større parti med mange nye ansikter! Vi fikk 
gjøre politiske dypdykk på to av våre viktig-
ste saksfelt: Skole og miljø, og vi fikk gode 
debatter og vedtak både på disse og andre 
områder. 

Med både kontinuitet og fornyelse i partiets le-
dende organer går vi nå løs på den lange valg-
kampen, først og fremst gjennom programpro-
sessen, som nyvalgt nestleder Ola Elvestuen 
skal lede. Vi skal legge fram førsteutkastet 1. 
september, og ser fram til engasjerte dis-
kusjoner i lokallag og fylkeslag fram til 
endelige vedtak neste vår. 

Venstreskolen er i gang som aldri før 
og om kort tid starter også den sys-
tematiske skoleringen av storting-
skandidater gjennom Rikspolitisk 
nettverk. Et større parti med store 
politiske ambisjoner vil bli stilt større 
krav til – både internt og eksternt, og 
vi må styrke oss med kunnskap, politisk 
forståelse og enda bedre markedsføring 
av vår politikk. Grunnlaget er lagt med 
tydelig idégrunnlag (nytt prinsippro-
gram), klar strategi for fire profilområder 
og et godt informasjonsopplegg med 
oppdaterte nettsider og et godt apparat 
av representanter og rådgivere som står 
til disposisjon. Bruk oss! 

Landsmøtet stadfestet også Venstres plasse-
ring i det liberale sentrum, med klar grense-
oppgang både til høyre og venstre i landska-
pet. Vi vil høre mye om at Venstre – og jeg i 
særdeleshet – er arrogante og overlegne som 
ikke vil åpne for Fremskrittspartiet i regjering. 
Men det handler altså om å ta politikk på al-
vor. Vi har seriøse ambisjoner for en offensiv 
klimapolitikk, en bedre skole, raus inkludering 
av alle i samfunnet og oppmuntring til de som 
vil drive egen virksomhet. Standpunkt til den 
utøvende makt er en naturlig konsekvens av 
sakene våre, ikke motsatt. Så la oss snakke 
om Venstres politiske saker. Valgkampen er i 
gang. 

Lars Sponheim

Klar for den 
lange valgkampen
Landsmøtet stadfestet Venstres plassering i det liberale 

sentrum, med klar grenseoppgang både til høyre og venstre 

i landskapet.
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Hvor går 
Venstre? 
Det er påfallende at i en tid med økende fokus på lik repre-

sentasjon av kvinner og menn i alle viktige samfunnsinstitu-

sjoner, så skal ikke dette gjelde familien.

I debatten om såkalt «kjønnsnøytral ekteskaps-
lov» som regjeringen har lagt frem, har Venstre 
gått inn for en felles ekteskapslovgivning der 
lesbiske og homofile får de samme adopsjons-
rettigheter som andre. Lesbiske par som er gift 
eller samboere får en rett til å bli vurdert for 
assistert befruktning. 

Det blir utdypet i siste nummer av medlems-
magasinet Liberal. Samtidig har partiet signali-
sert at man ønsker et samarbeid i sentrum ved 
valget i 2009, med sikte på en borgerlig fler-
tallsregjering. Dette lar seg vanskelig forene.

VERDENSVID fORSTåELSE
Stortinget fikk 12 april overlevert 45.155 un-
derskrifter mot forslaget til kjønnsnøytral ek-
teskapslov. Dette er en konstruksjon som bryter 
med en historielang og verdensvid forståelse av 
ekteskapet, som på tvers av alle religions- og 
kulturgrenser, forutsetter kjønnsdifferensiering 
som samfunnsfundament.

Temaet har vært grundig drøftet ved flere ar-
rangementer i Oslo. 12. april demonstrerte 5000 
mennesker fra hele landet for å bevare ekteska-
pet mellom mann og kvinne, og barns rett til å 
ha både en mor og en far.

Dette er også slått fast i FNs barnekonven-
sjon. Artikkel 2 verner barnet mot forskjellsbe-
handling og diskriminering.

ROLLEMODELLER
Både psykologiske og sosiale hensyn tilsier 
at det er til «barnets beste» å vokse opp i et 
hjem med foreldre av begge kjønn. Mor og far 
er viktige som rollemodeller i oppveksten for å 
utvikle selvbilde og identitet og forståelse av 
likestilling. 

Adopsjon i Norge handler hovedsaklig om 
barn som kommer fra fremmede kulturer og land 
som ikke godtar homofile adoptivforeldre. Det 
er i dag for øvrig en lang kø av norske ekte-
par som ønsker å adoptere. Det er også verdt å 
notere seg at i norske samtykkeadopsjoner, der 

en enslig mor bortadopterer sitt barn like etter 
fødselen, viser erfaringer i Barne- ungdoms og 
familiedirektoratet at det alltid er et utrykkelig 
ønske fra mor at barnet skal vokse opp i et van-
lig hjem med mor, far og søsken. 

LIKESTILLING
Det er påfallende at i en tid med økende fokus 
på lik representasjon av kvinner og menn i alle 
viktige samfunnsinstitusjoner, så skal ikke dette 
gjelde familien, som er samfunnets grunncelle. 
Det er også verd å minne om at Venstre var det 
første partiet som innførte regelen om minst 40 
prosent i styrer, råd og utvalg. Det skjedde på 
landsmøtet i 1974 der Eva Kolstad ble valgt til 
formann. Hun uttalte også en gang at «full like-
stilling blir oppnådd i Norge den dagen mannen 
i familien ser at det må skiftes på sengene – og 
gjør det.» (gjengitt i mitt portrettintervju med 
Eva Kolstad i «Venstres hundre år». Gyldendal 
1984)

I Norges finnes det 844.ooo ekteskap med 1,1 
million barn, men bare 1700 registrerte partner-
skap og 240 barn med foreldre i partnerskap, Er 
det god familiepolitikk at 1700 partnerskap og 
240 barn skal legge premissene for hele sam-
funnets forståelse av ekteskap og foreldreskap, 
familiestrukturer og barns rettigheter? Hvorfor 
kan ikke dagens partnerskapslov og retten til 
stebarnsadopsjon bli stående som i dag – even-
tuelt forbedres? 

Det forventes at saken blir avgjort i Stortin-
get i juni. Venstres landsmøtevedtak bør ikke 
binde den enkeltes stortingsrepresentants sam-
vittighet og overbevisning.

LEDER:

Eldreom-
sorg krever 
omsorg
Det siste lønnsoppgjøret 

har vist oss noe viktig: Den 

som roper høyest blir hørt. 

Baksiden av medaljen er at 

den som liten eller ingen 

stemme har blir glemt.

Mange av dere har sikkert sett den gripende 
dokumentaren på TV2 7. april, «Den stengte 
døra», om en eldre kvinne med alzheimer i 
Oslo som har blitt plassert på skjermet av-
deling, med svært få muligheter til å komme 
ut i frihet, og dyrke sin lidenskap for kunst 
og natur. 

Historien hennes er ikke enestående. Siden 
nyttår har jeg vært med i et tilsynsutvalg for 
eldre i min bydel i Oslo, og jeg ser dessverre 
at denne damen slett ikke er alene med sin 
historie. Men det finnes unntak, heldigvis.

Det gjøres mye bra i eldreomsorgen, og man 
kan ikke skjære alle alders- og sykehjems-
institusjoner over en kam. Men jeg er ikke 
sikker på om det offentlige klarer oppgaven 
alene. På et sykehjem i Oslo har man knyt-
tet til seg vel 50 frivillige. Disse sørger for 
omsorg, aktiviteter og foretar forfallende 
arbeid ved hjemmet. Altså bidrar de med det 
lille ekstra, som det ikke alltid blir tid til, 
med en tidsknapp hverdag for personalet.

Etterspørselen etter sykehjemsplasser er 
svært stor, og kun de sykeste får plass.  En 
del private løsninger finnes, men for at alle 
skal kunne ha et tilbud er vi nødt til å satse 
på den frivillige sektor. I en velferdsstat 
som Norge må vi passe på at vi ikke «out-
sourcer» all velferd til det offentlige, men 
også selv tar ansvar i vårt lokalsamfunn. 
Egentlig burde alle sykehjem hatt hjelp av 
frivillige.

frode fjeldstad
Redaktør

GJESTESKRIBENTEN
Helene freilem Klingberg
Tidligere medlem av Venstres strategiutvalg 
og  lokalpolitiker
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Pål Pettersen paal.pettersen@stortinget.no
frode fjeldstad frode@liberal.no
Jan Björklund, som også er partileder i Folk-
partiet, pekte i sin innledning på at de utdan-
ningspolitiske utfordringene er ganske like i 
hele Vest-Europa. – Men i Skandinavia har vi 
hatt en tendens til raskt å hoppe på de gale 
løsningene, sa Björklund.

KUNNSKAP SOM LIBERAL KJERNEVERDI
I sin innledning understreket Björklund viktig-
heten av kunnskap som en liberal kjerneverdi, 
og understreket at en liberal kunnskapspolitikk 
må ta utgangspunkt i det enkelte individ. Han 
skisserte også hvordan liberalere og sosialde-
mokrater skilte lag i synet på kunnskapssamfun-
net på sent 1960-tall og tidlig 1970-tall.

– Siden da har sosialdemokratene svekket 
kunnskapskravene og autoritetene i skolen, og 
det paradoksale er at det er arbeiderklassens 
barn som taper på dette, sa Björklund.

UTDANNINGSPOLITISKE MyTER
Björklund tok et kraftig oppgjør med det han 
omtalte som seks myter i vesteuropeisk utdan-
ningspolitikk:

1) Likhet oppnås ved at alle elever går i sam-
me takt og tempo

– Alle mennesker er ulike, og undervisningen 

må ta utgangspunkt i dette.
2) Om man evaluerer elevene så utsetter man 

dem for utilbørlig press
– Man må vite hva elevene lærer, og det er 

misforstått å tro at man hjelper elever som sli-
ter ved å ikke stille krav til dem.

3) Spesialundervisning stigmatiserer elevene
– Elever med problemer forsvinner ikke ved at 

man tar bort støtteapparatet for disse elevene.
4) Lærere vil i fremtiden bare være veiledere
– Kunnskap og «bildning» hos den enkelte 

elev krever lærere med faglig tyngde. Derfor må 
lærernes status heves, og vi må sikre rekrut-
teringen.

5) En skole med disiplin hemmer kreativitet og 
utvikling hos den enkelte elev

– Det finnes ingen motsetning mellom disi-
plin og kreativitet, og voksenautoriteten i sko-
len er viktig.

6) Læringsprosessen er viktigere enn kunn-
skap

– En god lærer vet hvilke arbeidsmetoder som 
fungerer i det enkelte klasserom – og hvilke som 
ikke gjør det.

LæRERNE BESTEMMER
Björklund avsluttet med en oppfordring om at 
skolepolitikerne skal legge rammene for skole-
virksomheten, men understreket at arbeidsme-
todene bestemmes av lærerne.

– Det er læreren som skal bestemme i klas-
serommet, avsluttet Björklund til stor applaus 
fra landsmøtedeltakerne.

fLERE PERSPEKTIVER 
På KUNNSKAPSSAMfUNNET
Professor Vigdis Ystad fra Universitetet i Oslo 
fulgte opp Björklunds innledning ved å skissere 
allmenndannelsens utfordringer innenfor høyere 
utdanning, mens Venstres utdanningspolitiske 
talsmann Odd Einar Dørum blant annet snakket 
om viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming 
til kunnskapspolitikken.

Den svenske utbildningsministeren Jan Björklund innledet lørdag til skole-
politisk debatt på Venstres landsmøte. – Norge har mye å lære av det Jan 
og Folkpartiet har fått til i svensk skolepolitikk, og Venstre er stolte over å 
ha han som innleder på vårt landsmøte, sier nestleder Trine Skei Grande.

«Sosialdemokratene 

har svekket kunn-

skapskravene og auto-

ritetene i skolen.»
Jan Björklund

Venstre lærer av folkpartiet
Lærerløft stemt ned 
av regjeringspartiene
Like før landsmøtet ble et re-

presentantforslag fra Venstres 

Odd Einar Dørum stemt ned av 

regjeringspartiene i Stortinget.  

– Motviljen blir ganske ufor-

klarlig når vi vet at både kunn-

skapsministeren og statsminis-

teren har slått fast at skole er 

et av regjeringens høyest prio-

riterte områder, sier skolepo-

litisk talsmann i Venstre, Odd 

Einar Dørum.

Tidligere i år besøkte en delegasjon bestå-
ende av blant annet Trine Skei Grande, Odd 
Einar Dørum og Kjell Veivåg (Oslo Venstre), 
Jan Björklund i Sverige. Der høstet de erfa-
ringer, og grunnlaget for forslaget ble dan-
net.

3. april debatterte Stortinget Venstres 
forslag om et lærerløft i grunn og videregå-
ende skole. Den svenske regjeringen er alle-
rede i gang med å gjennomføre et lignende 
forslag, for å sikre topp kompetanse i svensk 
skole og heve læreryrkets status. Venstres 

forslag innebærer en formidabel satsing på 
systematisk videreutdanning for lærerne og 
større krav til fagkompetanse hos lærerne. 
Innstillingen fra Utdanningskomiteen kan 
lastes ned her.

LæRERBLØff fRA SOLHJELL?
– Venstre er skuffet over at de rødgrønne 
ikke er villig til å støtte et konkret forslag 
som vil sikre topp kompetanse i norsk skole 
og heve lærernes status, sier Dørum.

Flertallets innstilling står i grell kontrast 
kunnskapsministerens og statsministerens 
utsagn i media den senere tid. I siste num-
mer av Samtiden sier endog kunnskapsmi-
nisteren rett ut at vi har behov for et lærer-
løft i Norge.

– Hvorfor i all verden vil ikke regjerings-
partiene da gå inn for et lærerløft, spør 
Dørum, som er forundret over at regjerin-
gen velger å utvide skoledagen uten å sikre 
norsk skole gode og mange nok lærere.

– SV og regjeringen er ikke i stand til å 
prioritere riktig. Det å sørge for gode og 
mange nok lærere er det viktigste grepet vi 
kan gjøre i skolen nå , sier Dørum som tar 
til etterretning at resten av opposisjonen vil 
gå lengre enn regjeringspartiene og Høyre 
for å sikre et systematisk kompetanseløft for 
lærerne.

skole

VETERINæRHØGSKOLEN fLyTTES TIL åS
Etter flere timers debatt vedtok Stortinget 
mandag ettermiddag at Veterinærhøgsko-
len flyttes til Ås. På forhånd var det knyt-
tet en viss spenning til avstemningsresul-
tatet. – Venstre stemte for flytting. Vi har 
holdt fast ved vårt standpunkt fra 2001 
og fram til i dag, sier Venstres Odd Einar 
Dørum.

forene
– Det er viktig å forene kompetente fag-
miljøer. Skal vi få best mulig utbytte av 
forskning og utdanning, må vi konsentrere 
innsatsen og fokusere på prioriterte områ-
der. Fagfeltet biovitenskap har store mu-
ligheter for utvikling og økt verdiskapning, 
og i dette perspektivet er dagens beslut-
ning meget fremtidsrettet, sier Odd Einar 
Dørum.

Sammenhengende profesjonsstudium
– Men det er ikke slik at de som står for 
det ene synet, ønsker veterinærmedisinen 
nord og ned, og de som står på den an-
dre siden, ikke gjør det. Derfor har hele 
komiteen slått fast at ved flytting, skal 
det veterinærmedisinske miljøet eksistere 
som et sammenhengende profesjonsstu-
dium. På samme måte har man sagt at 
når Veterinærinstituttet flyttes, er det en 
selvstendig institusjon fordi det i tillegg 
til forskning har andre oppgaver både i 
forhold til beredskap, kontroll og tilsyn. 
De må selvfølgelig være uavhengige i hele 
sin organisering hvis de skal kunne skjøtte 
den jobben, sa Dørum under debatten i 
Stortinget.

Tverrfaglig
– Alt i alt gir en integrering med UMB på 
Ås en god tverrfaglighet innen mattrygg-
het, dyre- og akvamedisin, og vil gi en økt 
mulighet for også å styrke økologisk pro-
duksjon, bioteknologi og innovasjon, og 
dermed framtidsrettede perspektiver for 
norsk veterinærutdanning, påpekte Ven-
stres Borghild Tenden.

www.venstre.no/skole

- Alle mennesker er ulike, og 
undervisningen må ta utgangspunkt 
i dette, sa Jan Björklund til Venstres 
landsmøte.
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miljø

Uttalelse fra Venstres landsmøte: 
NORGE Må BLI 
ET LAVUTSLIPPSSAMfUNN

Venstre vil at Norge skal ta lederskap i det 
internasjonale klimaarbeidet, og i arbeidet 
med å utvikle et godt lavutslippssamfunn.

FNs klimapanel har gitt en klar anbefaling 
om at senest i 2015 må økningen i kli-
magassutslippene stanse, og reduksjonen 
begynne. Passivitet vil føre til at klima-
problemene blir vanskeligere å håndtere i 
fremtiden. 

Norge må vise at det er mulig å ha et høyt 
velferds- og velstandsnivå, og samtidig gå 
fra å være et fossilt utslippsamfunn - til 
et moderne lavutslippssamfunn. Dette 
innebærer:

• at framtidens biler må baseres på lavut-
slipps- og nullutslippsløsninger
• at vi fremdeles skal ha det varmt innen-
dørs, men at bygg må ha et vesentlig la-
vere energibehov
• at vi erstatter fossil energibruk med for-
nybar energi
• at det stilles krav om å ta i bruk klima-
teknologi i industrien
• at vi legger om atferden i mer miljøvenn-
lig retning

Venstre vil gjennomføre en skatteomleg-
ging med redusert skatt på arbeid og økt 
skatt på miljøskadelig atferd. Vi har ikke 
noe valg. Lavutslippssamfunnet er det 
eneste alternativet.

(Hele uttalelsen på www.venstre.no/
lm2008)

www.venstre.no/miljo

Skjerper tonen 
i klimadebatten
Venstres Gunnar Kvassheim 

skjerper tonen i klimadebat-

ten, og utfordrer Høyre til å 

innta klare standpunkt i vik-

tige saker for Venstre frem-

over. – Nå må Høyre ta valget 

i miljø- og klimapolitikken, 

sa Kvassheim i en tale til 

Venstres landsmøte.

frode fjeldstad frode@liberal.no
Venstre er fornøyd med at Høyre strakk seg 
lengre enn regjeringspartiene i klimaforhand-
lingene. Høyre, Krf og Venstre sto for en mer 
ambisiøs klimapolitikk enn regjeringen, og 
forhandlingsleder i SV Inga Marte Thorkildsens 
oppgave var å jekke ned disse ambisjonene, for 
å kunne komme frem til et klimaforlik. – Denne 
posisjonen er et av våre sterkeste kort fram til 
valget i 2009, og en mulighet vi ikke må skusle 
bort. Venstre er uforenelig med Fremskrittspar-
tiet i klimapolitikken. Nå må Høyre velge, opp-
fordret Kvassheim.

SELLAfIELD OG OLJEBORING 
SOM VALGKAMPSAKER
Gunnar Kvassheim lanserte to viktige hovedom-
råder for Venstre framover. – I august reiser åtte 
av Venstres stortingsrepresentanter til Sellafield 

for å lære, og for å ruste seg i kampen mot gjen-
åpning av Thorp-anlegget. I regjering lykkes 
Venstre med å stanse Technesium-utslippene fra 
Sellafield. Nå skal vi kjempe mot gjenåpningen 
av gjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield, slår 
Kvassheim fast.

OMKAMP OM OLJEBORING I NORD
Den andre saken Kvassheim sikter til er kampen 
mot oljeboring i Nordområdene. I det siste har 
vi lest at StatoilHydro har vist stor interesse 
for å være med å utvinne olje og gass i Nord-
områdene, blant annet i Alaska. Så mye som en 
fjerdedel av de resterende olje- og gassforekom-
stene ligger gjemt under is og vann i Nordområ-
dene. Det vil utløse en kamp, ikke bare mellom 
selskaper, men også stater, om å sikre seg ret-
tighetene til å utvinne disse forekomstene.

– Motstanden mot oljeboring i de sårbare 
havområdene utenfor Lofoten blir en også en 
viktig valgkampsak for Venstre, sa Kvassheim. 

UTLySING AV 20. KONSESJONSRUNDE
Regjeringen har lagt ut 20. konsesjonsrunde på 
høring. I alt 104 blokker er foreslått åpnet for 
leteboring. Til sammenlikning delte Bondevik 
II-regjeringen i løpet av hele sin regjerings-
tid ut 116 oljeblokker. – Det er tydelig at her 
har oljebyråkratene fått fritt spillerom. En så 
massiv utdeling av områder til oljeindustrien i 
kystnære og sårbare havområder vil ha enorme 
konsekvensene både for miljø, fiskerinæring og 
klimagassutslipp, sier leder Lars Haltbrekken i 
Naturvernforbundet. Det for øvrig første gang 
en konsesjonsrunde er lagt ut til høring, så får 
vi se om regjeringen hører på innvendingene 
mot å åpne for leteboring så nære land.

småbedrifter

VENSTRES fORESLåR NæRINGSfRADRAG 
fOR SELVSTENDIG NæRINGSDRIVENDE
Venstres Lars Sponheim og Leif Helge 
Kongshaug har fremmet forslag i Stortin-
get om rett til å velge et eget nærings-
fradrag for selvstendig næringsdrivende. 
Forslaget er først og fremst er ment som 
et forenklingstiltak ved at selvstendig næ-
ringsdrivende kan slippe å dokumentere 
kostnader i bytte mot et sjablonfradrag på 
samme måte som vanlige lønnstakere kan 
velge et minstefradrag i inntekten.  

Kongshaug og Sponheim viser i forslaget 
til at minstefradraget for dem med lønns-
inntekter har også økt betraktelig de sene-
re årene - fra kr 7.000 i 1989 til kr 67.000 
i 2008, en økning på om lag 850 prosent i 
løpet av snaue 20 år. Fradrag har gått fra 
å være et sjablongfradrag relatert til fak-
tiske utgifter i forbindelse med arbeid, til 
å bli et skattefradrag av stor betydning for 
lønnsmottakere. En konsekvens av denne 
forskjellsbehandlingen er for eksempel 
at en selvstendig kulturarbeider med en 
skattbar inntekt på 200.000 kroner betaler 
opptil 18.000 kroner mer i skatt enn en 
«ansatt» kulturarbeider med samme inn-
tekt. 

I den grad lønnsmottakere får fradrag for 
kostnader relatert til arbeidsinntekt utover 
hva som er de reelle utgifter, er det etter 
Venstres syn urimelig at ikke næringsdri-
vende innrømmes de samme lempninger.

Forslaget kommer til behandling i Stor-
tinget 29.4. Selv om både NHO, Bedrifts-
forbundet og Norges Autoriserte Regn-
skapsføreres Forening alle har uttalt seg 
positivt om forslaget er det lite sannsynlig 
at regjeringspartiene støtter dette på tross 
av løfter om vilje til forenklingstiltak for 

næringslivet i Soria Moria-erklærin-
gen.

www.venstre.no/smaabedrifter

Elvestuen ny 
nestleder
Sponheim og Skei Grande gjenvalgt

– Det finnes mange måter 

å bli valgt på. Jeg har lang 

erfaring med det etter 12 år 

som leder. Dette er definitivt 

en meget god måte å bli valgt 

på, sa Lars Sponheim til tram-

peklapp fra landsmøtesalen. 

frode fjeldstad frode@liberal.no
Ola Elvestuen ble valgt til ny 2. nestleder i Ven-
stre. Ledelsen i Venstre består dermed av Lars 
Sponheim, Ola Elvestuen og Trine Skei Grande. 
Trioen er valgt for perioden 2008-2010. 

ETT BAK MOwINcKEL
Sponheim ble valgt til leder i 1996, og har der-
med hatt vervet i 12 år. Bare Gunnar Knudsen 
(1909-27) og Johan L. Mowinckel (1927-40), 
har hatt denne posten over lengre tid. Men da-
gens Venstre-leder passerer Mowinckel allerede 
neste år, og sier selv at han har ingen ambisjo-
ner om å passere Gunnar Knudsen. 

ELVESTUEN
Den nye 2. nestlederen ble valgt til bydelsle-
der i Oslo Venstre bare få måneder etter at han 
meldte seg inn partiet i 1994. Da ble Elvestuen 

leder for St.Hanshaugen-Ullevål Venstre. Senere 
ble han leder i Oslo Venstre og gruppeleder for 
Venstre i Oslo bystyre. Nå er han er leder for by-
utviklingskomiteen og Venstres programkomité.

– Dette er en stor dag for meg. Det føles vel-
dig spesielt å bli valgt til nestleder i Norges eld-
ste parti, sier Elvestuen. Han sier han vil bruke 
sin posisjon som nestleder til å slåss for Ven-
stres viktigste saker, slik han har gjort i Oslo. 

SOSIALPOLITIKK
– Vi har brukt vår makt og posisjon i Oslo for 
å få gjennomslag for en bedre kollektivtrafikk, 
med 5 minutters trikk, et bedre miljø, satsing 
på kultur og bedre skole i Oslo. Jeg tror også 
det er en generell holdning i Venstre om at vi 
bør ha mer fokus på sosialpolitikk, blant annet 
på rusomsorg, sier Ola Elvestuen. 

Ola på nett: www.venstre.no/ola

Nytt sentralstyre i Venstre:
Lars Sponheim, Hordaland, leder:
Trine Skei Grande, Oslo, 1. nestleder
Ola Elvestuen, Oslo (ny), 2. nestleder
Kari Østervold Toft, Hordaland
Eva Kvelland, Vest-Agder
Helge Solum Larsen, Rogaland (ny)
Roar Sollied, Troms (ny)
Varamedlemmer: 1. Gunn Berit Gjerde, Møre 
og Romsdal (ny), 2. Lars Peder Nordbakken, 
Akershus (ny), 3. Tonje Løwer Gurholt, Tele-
mark, 4. Helge Stiksrud, Buskerud (ny)
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Steinar Haugsvær steinar@venstre.no
– Vi skal ikke vinne valget med mer penger til alt, 
eller lettvint retorikk om «enten mer fellesskap 
eller mer skattelette». Vi skal vinne valget med 
framtidstro, med sosialliberale verdier og moder-
ne politiske løsninger, fortsatte Sponheim. 

– Må TA KLIMAGREP
Det tok ikke lang tid før venstrelederen kom inn 
på partiets mangeårige kampsak. 

– Framtida kan ikke baseres på å kjøpe seg fri 
fra miljø- og klimautfordringene, men politisk 
vilje til å ta de nødvendige grepene her hjem-
me. Ikke om 5 år eller 10 år. Men nå. Det vil 
koste å legge om til en mer miljøvennlig livsstil, 
men dersom alle bidrar, så klarer vi det.

Og dermed hadde Sponheim allerede lagt an 
en bredside mot Fremskrittspartiet.

– Det er forstemmende å se at Fremskritts-
partiet går til valg på å latterliggjøre klimatrus-
selen og å opponere mot FNs klimapanel. Men 
det viser med all tydelighet hvorfor det er så 
uaktuelt for Venstre å regjere sammen med Frp. 
Fordi vi står for helt andre holdninger i miljø- 
og klimapolitikken. Fordi vi står for helt andre 
holdninger i innvandrings- og integreringspoli-
tikken. De holdningene framtidens generasjoner 
har krav på, poengterte han. 

Landsmøtesalen kvitterte med taktfast ap-
plaus. Den levnet liten tvil om hvor partiet lig-
ger i forhold til Frp. 

KUNNSKAP ER BæREBJELKEN
Sponheim trakk også fram kunnskapssamfunnet 
i sin tale. 

– Mens naturressurser har vært bærebjelken 
i norsk næringsutvikling, blir det mer og mer 
kunnskap som skal bære velstands- og velferds-
samfunnet i framtiden. Framtiden skal ikke ba-
seres på fossilkraft, men på hjernekraft.

Han pekte på at kunnskap er selve nøkkelen 
til individuell frigjøring, sosial mobilitet og 
samfunnsmessig framgang. 

– Kunnskap er grunnlaget for frihet, demo-
krati og integrering i fellesskapet. Det er derfor 
vi vil gjenreise læreren – selve nøkkelen til en 
god skole, sa Sponheim.

– Det å stille krav eller forventninger til den 
norske skolen, samtidig som alle får så mye 
støtte og hjelp at de klarer kravene, er ikke å 
være slem. Det er å bry seg. Det er å ikke være 
holdningsløse. Og ærlig talt: Jeg tror ingen av 
dere har møtt noen som angrer på at han eller 
hun anstrengte seg for mye i skolen.

fEILPRIORITERINGER
Sponheim mener at regjeringens «ja-takk-beg-
ge-deler»-politikk, er åpenbar i skolepolitikken. 
Evnen til ikke å prioritere gir feil kurs. 

– Det blir heldagsskole og gratis frukt og 
grønt. Bananer, epler og flere skoletimer, priori-
teres foran styrket lærerkompetanse. Det er ikke 
Venstres prioriteringer. 

Sponheim pekte også på at regjeringen for-
søker å knytte all skoledebatt til et marginalt 
spørsmål som «privatisering». 

De er livredde for noen reelle alternativer til 
den offentlige skolen. Venstre vil jo styrke den 
offentlige skolen, men for å gjøre det trenger vi 
en ventil – i form av friskoler som kanskje kan 
ta 2-5 prosent av elevene. Vi trenger et kon-
kurransepress mot den offentlige skolen, og en 
mulighet til å velge noe annet for elevene. Vi 
trenger noen som kan løpe i banen ved siden av 
og gi pes, understreket Sponheim. 

GJENREIST OG LEVENDE
– Det har aldri vært mer inspirerende og mer 
morsomt å være i Venstre enn akkurat nå. Vi 
har 126 flere kommunestyremedlemmer enn det 
vi hadde for et år siden. Vi har 10 flere fylkes-
tingsrepresentanter enn det vi hadde for et år 
siden. Vi økte oppslutningen i 218 av de 299 
kommunene vi stilte liste. I 57 kommuner fikk vi 
over 10 prosent oppslutning, sa Sponheim. 

– Nå våger jeg å si det. Det tok 30 år, med 
møysommelig arbeid og grusomt mange mot-
bakker. Nå er vi der. Endelig. Vi er friskmeldt 
og gjenreist som parti – som en viktig og vital 
kraft i norsk politikk. t

– Kunnskap skal bære framtida
– Valgkampen 2009 er allerede i gang. Man skal ikke være rare spåman-
nen for å se at det kommer til å bli en valgkamp preget av overbud og 
løfter det ikke er mulig å gjennomføre. Det er ikke en valgkamp vi skal 
være med på. Slik innledet leder Lars Sponheim landsmøtet foran en 
stappfull sal på Sundvolden. 

VENSTRE KREVER EN LIBERAL 
INNVANDRINGSPOLITIKK
Menneskers frie bevegelser over landegrenser 
er en grunnleggende liberal verdi, til beste 
for det enkelte menneske og for samfunnene. 
Innvandring er både positivt og helt nødven-
dig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle 
impulser og arbeidskraft. Det er også avgjø-
rende at vi viser solidaritet med forfulgte 
mennesker. Venstre vil bidra til en saklig de-
batt om de utfordringer og muligheter som 
følger med integrering.

VENSTRE PRIORITERER 
KUNNSKAPSSAMfUNNET
Noreg si framtid ligg i ein kunnskapsrik og 
kompetent befolkning. For sosialliberale er 
kunnskap ein verdi i seg sjølv. Vedvarande 
og sterk satsing på utdanning og forsking er 
naudsynt for å sikre verdiskaping og velferd, 
vårt miljø, demokrati, næringsliv og vår ål-
menndanning i framtida. 

• Forskingsfondet er no på 66 milliardar, 
men bør vere på 150 milliardar i 2010. og 100 
milliardar i 2009. 

• Innfør ei forpliktande og systematisk et-
ter- og vidareutdanning for lærarar.

• La elevane evaluere undervisninga, slik 
at lærarane får reell tilbakemelding.

• Innføre nasjonale rekrutteringsplanar slik 
at vi sikrar mange nok lærarar i skulen.

• Sikre fleire førskulelærar og sett i gong 
systematisk kompetanseheving i barnehagane.

• Frå og med ungdomstrinnet skal alle lær-
arar ha ein fagleg bakgrunn (60 stp.) i faga 
dei underviser i.

NASJONALT LØfT fOR 
EN MER MODERNE JERNBANE
Venstre utfordrer regjeringen til en kraftsat-
sing på en moderne jernbane. Jernbanen er 
en viktig del av kollektivtrafikken og viktig 
for bedrifter i store deler av Norge.

Dagens jernbane er utdatert og preget av 
stort etterslep. Venstre vil møte dette med en 
offensiv modernisering og utbygging av jern-
banen i Norge. Venstre vil starte med dobbelt-
sporet jernbane i de folkerike byområdene, 
økt kapasitet med flere og lengre krysnings-
spor på lange strekninger, og sammenkobling 
av traseer i det eksisterende jernbanenettet.

NORGE TRENGER fLERE SMåBEDRIfTER
Venstre vil endre dagens regelverk for de 
minste bedriftene. Venstre vil at selvstendige 
næringsdrivende skal likestilles med lønns-
mottakere når det gjelder trygderettigheter 
og etablere gjeldsordninger som blir til å leve 
med om man skulle ha satset feil.

Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke 
skapt, og Venstre vil ha en politikk som ska-
per og støtter nyskapere og gründere. Fors-
kning, utdanning og skattesystem er viktige 
forutsetninger for framtidens arbeidsplasser 
og velferd. Det må også satses på undervis-
ning i entrepenørskap i skolen.

Det er viktig at småbedriftene får gjøre det 
de er best til, som å utvikle produkter, kunn-
skap og bruke minst mulig tid på byråkrati. 
Derfor må regelverket for de minste bedrif-
tene være annerledes og enklere enn det er 
for store konsern.

fRI TILGANG TIL 
PLIKT- OG RETTIGHETSINfORMASJON
For å få tilgang til grunnleggende rettskilder 
som rettavgjørelser må man betale over 10 
000 kroner i året. Venstre vil foreslå at slik 
informasjon gjøres tilgjengelig gjennom full 
tilgang til Lovdata. Venstre mener at det er 
staten sitt ansvar å tilby borgerne gratis til-
gang til et helhetlig informasjonssystem for 
plikt- og rettighetsinformasjon.

VENSTRE VIL HA UTVIDET fOKUS 
I RUSSLANDSPOLITIKKEN
Venstre vil utvide fokuset i russlandspoli-
tikken, og innta et mer systematisk demo-
krati- og menneskerettighetsengasjement. 
Norges ensidige fokus i russlandspolitikken 
på de økonomiske mulighetene som ligger i 
Barentsregionen har dessverre satt mennes-
kerettighetspolitikken i skyggen.

BEKJEMPELSE AV VOLD OG OVERGREP
Venstre vil at regjeringen følger opp Vold-
tektsutvalgets arbeid, og iverksetter tiltak 
utvalget foreslo allerede nå.

Venstre støtter konklusjonene i Sletner-
utvalgets rapport, og foreslår at det umid-
delbart startes et arbeid for gjennomføre 
foreslåtte tiltak.

Alle uttalelsene i sin helhet på 
www.venstre.no/lm2008

Uttalelser:
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sosialt ansvar

Uttalelse fra Venstres landsmøte: 
TRyGG, VERDIG 
OG fORUTSIGBAR OMSORG

Venstre vil at  ressursveksten i helsetje-
nestene først og fremst skal komme i kom-
munehelsetjenesten og på forebyggende 
innsats. Venstre vil ha en verdig, trygg og 
forutsigbar omsorg der pasientens behov 
og kvaliteten på tilbudet til pasienten er 
utgangspunkt forprioriteringene. Svært 
syke eldre blir altfor ofte sendt frem og 
tilbake mellomsykehus og kommunehelset-
jenesten. Venstre vil ha flere leger og sy-
kepleiere med kompetanse på sammensatte 
sykdommer i sykehjemmene. Folk må be-
handles der de bor så langt dette er mulig.

Skal man få dette til må rollene mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthel-
setjenesten avklares. Midlene må omfor-
deles slik at kommunene får frihet til å 
ta mer ansvar og omsorg for pasientene i 
samarbeid med pårørende, fastleger, kom-
munehelsetjenesten og sykehus. Målet må 
være tilgjengelig behandling av god kva-
litet nærmest mulig pasientene. Debatten 
om oppgavefordeling må skje i det offent-
lige rom, ikke i forhandlinger mellom fore-
tak og kommune.

Venstre krever:
• Tiltak for å styrke legebemanningen i sy-
kehjemmene og øke pleiepersonalets kom-
petanse i sykehjem og åpen omsorg.
• Å styrke rekrutteringen i fastlegeordnin-
gen ved å opprette utdannelsesstillinger.
• En ny handlingsplan for å motvirke tvang 
i psykiatrien.
• Flere lavterskeltilbud for ungdom og 
mulighet for å beholde terapeut ved over-
gangen mellom ungdoms- og voksenpsy-
kiatrien.
• Opptrappingsplanen for psykisk helse må 
fullføres.
• At behandlingskjeden for den enkelte hen-
ger sammen innen både psykiatri og soma-
tikk

(Hele uttalelsen på www.venstre.no/
lm2008)

www.venstre.no/sosialtansvar

Tenking bør skje i hovudet
Det demokratiske undersko-

tet i EU handlar om at kvar 

borgar vil bli mindre verdt. 

Dette demokratiske under-

skotet er også ein realitet for 

den tyske eller polske mann 

i gata. Å nekte å bli med i 

ein union, er å bry seg om 

Europa.

Når det er nasjonalforsamlinga som godtar ei 
regjering, og regjeringa som utnemner kommis-
særar, og medlemsland som utnemner dommarar 
til Luxembourg, då er det for EU-medlemen langt 
mellom stemmesetelen og dei som bestemmer 

over han. Du kan verken velje eller bytte ut 
dommarane. Og om du trudde EU-parlamentet er 
eit parlament som i «å vedta lover», tar du feil. 
Små land har også meir å hente ved bilaterale 
avtalar og styre sin eigen handel, framfor å la 
kommisjonen styre våre handelsavtalar (som vi 
må godta ved eit medlemsskap). 

Vetoretten i EØS finst. At vi sjeldan har turt 
å bruke kan vere teikn på servilitet, men kan 
også vere utslag av vår høge politiske sivilisa-
sjon samanlikna med til dømes Sør-Europa. Land 
lenger sør er mykje flinkare til å lovprise EU, men 
ikkje fullt så interessert i pliktene sine. EU-folk 
«forstår» at medlemsland ikkje vil finne seg i ein 
eventuell norsk bruk av veto-retten, og vil ha oss 
inn som løysing! - Om de var forlova med ein som 
plaga dykk, ville de slå opp eller gifte dykk? 

fRIE, DELTAKANDE NASJONAR
Det er viktig å hugse på at skal ein løyse glo-
bale, internasjonale problem, så er ikkje over-
statleg innanrikspolitikk måten å gjere det på. 
Diplomati og internasjonalt samarbeid med frie, 
deltakande nasjonar er vegen å gå. 

Freden i dagens Europa blir også brukt som 
argument. Men gjer vi ikkje ein klassisk bom-
mert i å tru at den nye krigen vil bli som den 
gamle? Dersom dei fleste krigar i verda i dag er 
borgar- og stammekrigar, kor lurt er det då å 

banke ned ein «ever closer union» på 500 mill 
menneske med alle dei forskjellige språka og of-
fentlegheitene? 

Kva er sosial dumping, anna enn «proletaria-
tets diktatur»? Les bøkene til «Europa-drøyma-
ren» Jagland, og de vil sjå for ein uhyggeleg 
kollektivist han er. Lenin argumenterte også 
med: «Berre de som har det bra, ofrar dykk, då 
skal nok det sosialistiske paradiset vere like om 
hjørnet!» Berre kommunistar og andre mennes-
kefiendar trur på slikt. 

fØDERALT EUROPA
Skulle EU bli demokratisk, måtte vi ha eit fø-
deralt Europa, med eit parlament som vedtar 
lover, og domstolar som følgjer desse. Då legg 
vi sjølvsagt ned alle nasjonalstatar, og foreiner 
oss alle borgarar av Europa. Alle 500 millionane, 
med alle dei forskjellige offentlegheitene og 
språka. Dette er ikkje noko anna enn sosialis-
tisk tankespinn. 

I moderne demokrati skal domstolane dømme 
etter lover skapt av ei vald folkeforsamling. EU-
domstolen skaper politikk og trer dette nedover 
hovudet til folkeforsamlingar, dette er det mot-
sette av demokrati. Derfor er EU å gå tilbake til 
adelen og den uengasjerte massen sitt Europa, 
ikkje individets og dei deltakande nasjonane 
sitt Europa som vi heller bør sloss for.

INNLEGG
Marielle Minutella
Venstremedlem

Symbollov må følges opp av 
sosialpolitiske virkemidler
Regjeringen la 18. april frem 

lovforslag om forbud mot 

sex-kjøp.

frode fjeldstad frode@liberal.no
Venstre frykter at kriminalisering av sex-kjøp 
kun blir symbolpolitikk og mener justisminster 
Storberget har et særlig ansvar å sørge for so-
sialpolitiske tiltak for prostituerte og målrettet 
innsats mot hallikvirksomhet og traficking.

– Å møte problemer med forbud eller påbud 
er noe Ap og SV har lang tradisjon for, men det 
er ikke alltid like effektivt. De prostituerte for-
tjener å bli møtt med reelle valgmuligheter og 
realistiske virkemidler, ikke naivitet og symbol-
politikk, sier Dørum.

BAKMENN
Venstre er opptatt av å få tatt bakmennene i 
menneskehandel, men har liten tro på at et 
lovforbud mot sex-kjøp vil hjelpe ofrene. Dø-
rum viser til en utredning fra Stortingets utred-
ningsseksjon som peker på at et forbud alene 
er nyttesløst med mindre det følges opp med 
en systematisk plan for hjelpetiltak med målret-
tede, sosialpolitiske virkemidler.

– Regjeringen og Storberget har nå et særlig 
ansvar for å hjelpe mennesker ut av prostitusjon 
ved også å ta i bruk sosialpolitiske virkemidler, 
sier Dørum.

SOSIALPOLITISKE VIRKEMIDLER
Regjeringen Bondevik II utarbeidet landets første 
handlingsplan mot handel med kvinner og barn 
og satte i gang et systematisk arbeid for å be-
skytte ofre, forebygge menneskehandel og straf-

feforfølge organiserte kriminelle som står bak.
– Vi må også sørge for å få bakmennene 

dømt. Regjeringen kan ikke bare lene seg til-
bake og vise til et forbud, sier Dørum.

VITNEBESKyTTELSE
For å ta bakmennene er man imidlertid avhen-
gig av at ofrene samarbeider og vitner. Men hvis 
ofrene ikke får beskyttelse er det 
få som vil anmelde bakmenn i 
traffickingsaker.

– I kampen mot mennes-
kehandel er vi helt avhen-
gig av vitner som stiller opp 
mot bakmennene. Storberget 
må defor komme med konkre-
te tiltak for å sikre disse 
vitnenes beskyttelse, 
sier Dørum.

Fyller 100 år i 2009:

No skriv Unge 
Venstre historie
Neste år fyller Noregs Unge 

Venstre 100 år. Eit forlag, to 

redaktørar og femten skri-

bentar er godt i gang med å 

skrive historieboka som skal 

vere klar til den store jubile-

umsdagen 27.januar 2009. 

– I Dagbladet frå 1909 kan ein lese at det første 
programmet til Unge Venstre vil bli annonsert i 
avisa på eit seinare tidspunkt, men enno har 
eg ikkje funne det, seier ein smilande Anders 
Kirkhusmo. Det er laurdag 19. april og histo-
rikaren frå NTNU er på Venstres Hus i Oslo for å 
diskutere bokprosjektet med andre involverte. 
Anders Kirkhusmo, soneson av Unge Venstres 
første leiar med same namn, har tatt på seg 
ansvaret med å skrive om oppstarten til Unge 
Venstre. Arbeidet med artikkelen som skal le-
verast på seinsommaren er kome godt i gang, 
men mangel på kjelder frå tida før 1945 skapar 
ein del problem. – Arkivet til Unge Venstre blei 
brent under den andre verdskrigen, så det er 
ikkje alltid like enkelt å finne informasjon om 
det som skjedde  i Unge Venstres første tiår. 

Rundt bordet på Venstre Hus denne laurdagen 
sitt og Arne Finborud, Hulda Tronstad, Kjartan 
Almenning, Erling Moe, Halle Jørn Hansen, Sara 
Sægrov Ruud og Roland Berg Lie.  Saman med 
kapasitetar som mellom anna Jørn Rattsø og 
Torgeir Anda skal desse skrive kapitla som skal 
utgjere historieboka. Redaktørane heiter Guri 
Melby og Lars-Henrik Michelsen og forlaget som 
skal gje ut boka er Margmedia frå Tromsø. 

– Har vi dekka 50-talet godt nok? spør Melby 
og ser rundt på forsamlinga. - Eg gjorde eit inter-
vju med Jon Norbom som var leiar frå 1950-1952. 
Skal sende det rundt, så kan folk lese sjølv og 
vurdere om det er noko vi burde gitt plass til i 
boka, svarar journalist Sægrov Ruud. – Vi må vere 

opne for å knyte til oss ein ekstra person. Men 
det kan og vere at eg inkludere noko frå denne 
tida i min artikkel, repliserer Moe. Hans oppdrag 
er å skrive ein artikkel om det til tider svært så 
turbulente tilhøvet til moderpartiet. 

Ordet går på rundgang blant dei frammøtte. 
Alle presenterer sine respektive artiklar og mottek 
råd frå tilhøyrarane i retur. Berg Lie, som no ar-
beider i Finansavisen, skal skrive om EU-kampen 
i Unge Venstre og Venstre. Arne Finborud, tidle-
gare politisk journalist i Dagbladet, skal skrive 
om Unge Venstre og media. Og informasjonssjef 
Hulda Tronstad har fått arbeidstittelen «Kor blei 
dei av?». Det skal bli ein artikkel om Unge Venstre 
som lærestad og erfaringsscene for seinare sam-
funnsposisjonar. Det er nemleg ikkje få kjende 
namn som har ein fortid i Unge Venstre.

Etter møtet å døme vil historieboka og ta for 
seg overvaking under den kalde krigen, spion-
rykte, studieturar til kommunistregime i aust, 
forsøk på å kaste Sponheim, medlemsjuksskan-
dale på 90-talet og mykje meir.  Per Inge Tor-
kelsen skal dessutan skrive ein artikkel om den 
typiske UV’aren. 

– Det mest spanande med denne boka er at 
entusiasmen for å lage eit sprell levande, per-
sonleg engasjert og framtidsretta produkt  er 
så stor blant alle involverte, seier redaktørane 
Melby og Michelsen. 

– Vårt mål er å lage ei bok  fylt opp av stoff 
og refleksjonar frå fortida som politiske libe-
ralarar, og andre politiske dyr, kan ta med seg 
inn i framtida. 

Boka om den særs oppegåande 100-åringen 
vil bli lansert 27.januar 2009. 

Har du ein god historie? Vi ønskjer å krydre 
historieboka med små anekdotar. Har du ein mo-
rosam historie eller oppleving frå Unge Venstre? 
Kanskje ein aksjon du hugsar godt, ein tale, eit 
slagord, eit politisk vedtak eller eit medieoppslag 
som har gjort inntrykk? Sende ditt bidrag/tips til 
historiebok@venstre.no 
Vi vil og ha bilete. Har du eit godt bilete frå 
Unge Venstre si historie? Bruk i så fall same e-
postadresse som over. 
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GENERALSEKRETÆREN:

Ein kamp om 
verdiar
Landsmøtet 2008 vedtok 

fråsegna «Venstre krever 

en liberal invandringspoli-

tikk». Ei fråsegn som i føl-

gje Odd Einar Dørum «ville 

ført til en 15 minutters pi-

pekonsert hos Frp».

Frp bygger uhemma  opp under haldningar 
som skapar fordommar, intoleranse og dis-
kriminering. Ein farleg og kortsiktig veg. 
Venstre er motvekta, og går i spissen for ein 
sakleg debatt om utfordringane og mogleg-
heitene som følgjer med innvandring. Noko 
som ikkje minst er viktig for å skapa større 
tryggleik og respekt for det ukjende.

Innvandringspolitikken til Venstre byggjer 
på to grunnleggande prinsipp:
1. Norge skal ta sin del av ansvaret ovanfor 
forfølgde, og Norge skal ta imot flyktingar 
som treng vern.
2. Norge skal vera opent for menneske som 
ønsker å bidra i det norske samfunnet.

Innvandring heng saman med integrering. 
Venstre legg tre prinsipp i botnen for inter-
greringspolitikken:
1. Det må stillast krav til dei som vil busetja 
seg i Norge.
2. Tilbodet om språk- og samfunssfagsopp-
læring må styrkast.
3. Me skal ikkje tolerera intoleranse, kvinne-
undertrykking og manglande respekt for 
Norges lover.

Å stå i bresjen for ein liberal 
innvandringspolitikk er å 

fremja viktige verdiar 
som toleranse, mang-
fald og fellesskap. At 
Frp medvite spelar 
på frykten for det 

ukjende, gjer kampen 
endå viktigare. 

Terje Breivik
generalsekretær

Bildetekst: Snittet av målinger i februar og mars for Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio Research 
Norge (2 stk.), Norstat, Norsk Respons og Infact. Mandatberegning er for mars. Kilde: Bernt Aardal 
(www.aardal.info). 

meningsmålinger

kalender

spørsmål på venstre.no

MAI   
1. Kristi himmelfartsdag
11.-12. Pinse
17. Grunnlovsdag
19. Sentralstyremøte
31. Lørdagsseminar: Kampanjer og aksjoner fra A-Å (Venstres Hus)

JUNI
13. Sentralstyremøte
14.-15. Landsstyremøte i Kristiansand
20. Liberal nr. 4 (siste før sommeren)

Parti februar Mars Mandater mars
Ap 28,8 28,7 52
Frp 25,1 25,2 46
Høyre 18 17,3 30
SV 6,8 7,0 12
V 6,6 6,3 10
Krf 6,3 6,1 10
Sp 6,0 5,6 9
Rødt 1,5 1,5 0

Regjeringen bruker 100 mrd. 

på ny AFP-modell, som sær-

lig er til fordel for organi-

serte født før 1963. Er dette 

en riktig prioritering av fel-

lesskapets midler?

Ja: 72

Nei: 313

Totalt: 385

Ja

Nei

Venstres mann i Brussel
– Det er i Brussel at Euro-

pas fremtid formes, sier Boye 

Bjerkholt.

Tett inntil Leopoldparken i Brussels EU-distrikt 
ligger verdens eneste overnasjonale folkevalgte 
forsamling. Her møtes 785 direktevalgte repre-
sentanter for nær en halv milliard EU-borgere 
og fatter beslutninger som også griper inn i den 
norske hverdagen. Det har Venstre tatt konse-
kvensen av, og sendt Unge Venstres internasjo-
nale leder Boye Bjerkholt ut på oppdrag til EUs 
hovedstad. I årets tre første måneder har han, 
som eneste nordmann, hatt sin daglige arbeids-
plass på innsiden av Europaparlamentet.

– Venstre har alltid stått i forkant av å utvide 
demokratiet, så på mange måter føles det helt 
naturlig at Venstre er blant de første som sen-
der folk til Europaparlamentet, sier Bjerkholt. 
Fra før har også Høyre en praktikantordning på 
hovedkontoret til sin paraplyorganisasjon noen 
steinkast fra selve Parlamentet.

ALDE-GRUPPEN
I Europaparlamentet har Bjerkholt jobbet på 
sekretariatet til ALDE-gruppen, som er en al-
lianse av liberalere og sentrumsdemokrater. 
Drøyt to tredjedeler av ALDE-gruppens totalt 
108 medlemmer kommer fra ELDR (European Li-
beral Democrat and Reform Party), hvor Venstre 
har vært fullt medlem siden 2006. Bjerkholts 
hovedarbeidsfelt har vært i nettverksenheten, 
som har ansvar for kontakten mellom gruppen 
i Europaparlamentet og de nasjonale partiene 
både i og utenfor EU.

– ALDE er genuint opptatt av å inkludere hele 
den liberale familien i sine prosesser, fordi de 
vet at de posisjonene som ALDE tar og de be-
slutningene som Europaparlamentet fatter, får 
ringvirkninger langt utenfor EUs grenser. Og 
fordi ingen blir så påvirket som nettopp EØS-
landene, er de spesielt opptatt av å integrere 
Venstre og vårt islandske søsterparti Framsok-
narflokkurinn i sitt arbeid, utyper Bjerkholt.

INDRE LIV
Praktikantstillingen som Bjerkholt har hatt i 
disse tre månedene er det første steget i det 
Venstre håper skal bli et varig og tett samarbeid 
med ALDE-gruppen. På spørsmål om hva han 
selv ser som det viktigste utbyttet fra opphol-
det er Venstres mann i Brussel ikke i tvil:

– Den unike innsikten i Europaparlamentets 
indre liv, i hvordan ALDE jobber frem sine posi-
sjoner, og ikke minst de personlige kontaktene 
som gjør at jeg bare kan ta en telefon ned om 

det skulle være noe, er nok det jeg vil ha mest 
nytte av senere, sier Bjerkholt.

Én gang i måneden flytter Europaparlamen-
tet med rubbel og bit sørover til den franske 
byen Strasbourg for den fire dager lange ple-
numssesjonen. Men med 785 representanter er 
det begrenset rom for reell diskusjon, så det er 
i komitéarbeidet, i møter mellom saksordfører 
og skyggesaksordførere, og mellom lederne av 
partigruppene at de relle politiske debattene 
finner sted. 

VELREGISSERT
–  Plenumssesjonen bærer veldig preg av å være 
en velregissert forestilling der det handler mest 
om å oppsummere debatten og få unnagjort 
stemmegivningen. Strasbourg handler dessuten 
mye om medieprofilering i og med at de fleste 
medier kun er tilstede på plenumssesjonen og 
ikke så mye i forkant, oppsummerer Bjerkholt.

Han er oppgitt over norske mediers EU-
dekning. – Av og til diskuteres EU-direktiver i 
Norge, men sjelden når det virkelig gjelder. Skal 
man ha noe håp om å kunne påvirke politisk, 
må man engasjere seg mens debatten foregår i 
komitéene. Men i Norge kommer gjerne debat-
ten først lenge etter at endelig beslutning er 
tatt. At regjeringen sendte tjenestedirektivet ut 
på høring i Norge to år etter at det ble vedtatt i 
Europaparlamentet, er ikke annet enn en øvelse 
i selvbedrag, sukker Bjerkholt.

Vinterens store sak i EU har vært Kommisjo-
nens forslag til klimapakke. Den ble lagt frem av 
kommisjonspresident Barroso i Brussel i januar, 
og setter ambisiøse mål for EUs klimaarbeid. EU 

skal kutte sine utslipp med 20% innen 2020, 
og med 30% dersom de får med seg andre in-
dustrialiserte land på en ny, forpliktende klima-
avtale etter at Kyoto utløper i 2012. Bjerkholt 
mener det er avgjørende at EU vedtar en plan 
som holder minst det ambisjonsnivået oppe, 
særlig med tanke på klimatoppmøtet i Køben-
havn neste år.

GOD KLIMAPOLITIKK
– Når EU vedtar god klimapolitikk og bruker sin 
politiske tyngde til å presse gjennom tøffe kli-
makrav på et globalt nivå, da ser vi et EU som 
jobber i miljøets tjeneste både på hjemmebane 
og bortebane, mener Bjerkholt.

Om byen han har bodd i, har Venstres Brus-
sel-farer nesten bare godord å komme med. 

– Byplanlegging er kanskje ikke belgiernes 
sterkeste side, men ser man bort fra det, er 
Brussel en helt fantastisk by å bo i, ikke minst 
pga. det internasjonale preget byen har. På en 
vanlig dag på vei til jobb, er det ikke uvanlig 
å overhøre samtaler på polsk, finsk, italiensk 
og, faktisk også norsk. For selv om Norge ikke 
er medlem av EU, er det allerede veldig mange 
nordmenn tilstede som har forstått at det er her 
man må være om man ønsker å påvirke, forteller 
Bjerkholt.

– Det er i Brussel at Europas fremtid formes, 
og derfor er det viktig at også Venstre er til-
stede. Forhåpentligvis er dette bare begynnel-
sen, for vi som norske liberalere kan bare tjene 
på bedre samarbeid med våre liberale venner i 
resten av Europa, avslutter Venstres første sen-
debud til EU-hovedstaden.
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helt liberalt
unge venstres side

Ideologisk ryddejobb 
for skolen

Venstre er glad for at skolen har fått forsterket 
oppmerksomhet, spesielt behovet for å gjøre 
skolen bedre gjennom å styrke lærerens fag-
lige og sosiale autoritet. Verbalt er vi vitne til 
en snuoperasjon fra Regjeringen, og vi kan si 
velkommen etter. Men hvor reell er Aps og SVs 
skolepolitiske vending? 

«VERDENS BESTE SKOLE»
Stoltenberg proklamerte på Utøya i fjor sommer 
at Norge skulle få «Verdens beste skole», men 
har både da og siden fokusert på tiltak som bare 
vil ha perifer betydning for de utfordringene 
skole-Norge har. Verken heldagsskole, gratisti-
me i SFO, frukt og grønnsaker, gratis lærebøker 
i videregående eller fortsatt kamp mot et fåtall 
friskoler, er det som vil løfte norsk skole til det 
nivå den må ligge på. Heller ikke fortsatt kamp 
mot å teste om skolen faktisk når de læringsmål 
den setter seg – eller å hemmeligholde resulta-
tene. Regjeringen prioriterer feil, og viser med 
det at den ikke har forstått problemet.

En god skole er først og fremst avhengig av 
gode lærere. Det politiske ansvaret ligger i å 
sørge for at lærerne får den kompetansen og de 
arbeidvilkår de trenger for å gjøre en god jobb 
med sine elever, og at skolens retning, mål og 
oppgaver gjøres tydelig.  

Det er mye bra med norsk skole, og det er 
ingen grunn til svartmaling. Samtidig kan ingen 
lukke øynene for den faglige svekkelse som har 
skjedd over lang tid. Det er først og fremst et 
politisk ansvar. 

fAGKUNNSKAP NEDVURDERT
Kunnskapen om dette har vært åpenbar i hvert 
fall de siste 7-8 årene. En av dem som lenge har 
pekt på problemene og dens årsaker, er førstea-
manuensis Alfred Oftedal Tellaug som f. eks sa 
følgende i en kronikk i Aftenposten 20/9 2003: 
«Den norske skolen er slapp. Viljen, innsatsen 
og utholdenheten er svak». Kronikken førte til 
en omfattende debatt. Både Oftedal Tellaug og 
andre hengte tydelig bjella på katten: Vi fikk et 
ideologisk pedagogisk hegemoni med bakgrunn 
i den sosialistiske venstresiden, der fagkunn-
skap, arbeidsro og innsats ble systematisk ned-
vurdert, til fordel for en reformpedagogikk der 
læreren skulle reduseres til veileder. 

Professor Kaare Skagen har pekt på det 
samme gjentatte ganger (senest i Aftenposten 
18/1-08). Professor Peder Haug skrev i Klasse-
kampen 6/12-07: «Venstresidas pedagogikk har 
gjort den norske skulen kunnskapsfiendtleg». 
I et møte med Venstres stortingsgruppe i mai 
2005 sa lederen i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth 
Paulsen blant annet følgende: «Norsk skole pre-
ges av en ettergivenhetskultur.» Og: «Et byrå-
kratisk maktapparat har tatt makten og tiden 
fra lærerne». Hun kritiserte Gudmund Hernes 
for å ha bommet stygt i sitt forsøk på å styrke 
skolen, ved å idealisere elevrollen og svekke læ-
rerrollen og fagstoltheten. (Også han sa at vi 
skulle få verdens beste skole.)

Mange andre kunne ha vært nevnt. Diagno-
sen har vært klar og tydelig gjennom mange år, 
og Venstre tok konsekvensen av den for flere år 
siden. I vårt skolepolitiske manifest fra 2007 
foreslår vi en rekke endringer for å bedre den 
norske skolen – først og fremst gjennom å styr-
ke læreren. 

BREMSEKLOSSER I REGJERING
Bremseklossene har vært Arbeiderpartiet og SV, 
og regjeringspartiene har stemt ned Venstres 
forslag om styrket lærerutdanning, rekrutte-
ringsplan for lærere, en systematisk etter- og 
videreutdanning, for å nevne det viktigste. I 
stedet brukes 2,3 milliarder til utvidet skole-
dag. 

Den rådvillheten som nå preger statsminister 
Stoltenberg og statsråd Bård Vegard Solhjell er 
derfor forståelig, fordi det nettopp er Arbeider-
partiet og SV som har stått for de store ideolo-
giske feilskjærene i norsk skolepolitikk, og som 
hittil har unnlatt å ta innover seg den lærdom 
som nå har vært kjent i snart et tiår. 

Derfor hjelper det ikke at statsministeren og 
kunnskapsministeren nå endrer retorikk. De og 
deres partier må ta et klart oppgjør med eget 
ideologiske vrakgods. Hvis hovedmålet er – slik 
Venstre mener - at faglig sterkere lærere må 
gjenvinne sin posisjon i samfunnet og i klasse-
rommet, da må det satses systematisk på dette 
– og ikke på alt mulig annet. 

Et  oppgjør med troen på at det ikke skal 
stilles krav, og at fagkunnskap ikke er så nøye, 
betyr selvsagt ikke å kaste barnet ut med bade-
vannet i form av en tilbakevending til fortidens 
mer autoritære læreformer, enda mer sentra-
lisert styring av skolen, eller nedvurdering av 
praktisk-estetiske fag, trivsel og sosial trygg-
het. Vi trenger ikke Fremskrittspartiets autori-
tære disiplinforståelse og angrep på stillings-
vernet i skolen. 

SOSIALLIBERALE IDEER
Det ideologiske fundamentet for en ny skole-
politikk ligger i det sosialliberale sentrum, ikke 
på ytre venstre eller høyre side. Vårt svenske 
søsterparti – Folkpartiet – tok et oppgjør med 
tilsvarende problemer i den svenske skolen fra 
slutten av 90-tallet, anført av nåværende parti-
leder og skolestatsråd Jan Björklund. Nå gjen-
nomføres en opprustning av den svenske skolen 
etter disse sosialliberale ideene.

Når Stortinget og Regjeringen tydeliggjør ret-
ningen i norsk skole, er det opp til kommunene, 
den enkelte skole og lærerne – sammen med 
elever og foreldre -  å ta tak for å rette opp de 
feilene som er gjort. Disse er klargjort godt nok, 
og mange skoler er på god vei allerede. Vi tren-
ger ikke flere seminarer på venstresiden. Mange 
lærere og skoler ligger langt foran Regjeringen 
i erkjennelse og i tiltak. Det er bare å fortsette, 
og flere må bli med. 

KRONIKK

Lars Sponheim
Venstres leder

Odd Einar Dørum
Venstres utdannings-
politiske talsmann

Vi har fått et ideologisk pedagogisk hegemoni der fagkunnskap, arbeidsro 
og innsats har blitt systematisk nedvurdert, til fordel for en reformpeda-
gogikk der læreren reduseres til veileder.

Heroin 
på resept?
Mange, både Venstrefolk og 

andre, stiller meg ofte spørs-

målet; «hvorfor er Unge Ven-

stre for å dele ut dop?» Det 

blir sett på som rabiat poli-

tikk som kun skremmer folk. 

De fleste er klar over at utfordringene står i kø 
for rusavhengige, og det er flere sider ved ru-
somsorgen man kan gjøre noe med for å bidra 
en bedre hverdagen for den rusavhengige. Dette 
er for eksempel økte ressurser til behandling 
og lengre oppfølgingsperiode i behandlingspro-
grammet. Det kan opprettes flere væresteder 
med sprøyterom, lavterskeltilbud med helse-
messig og sosial oppfølging. Mye kan gjøres.

Unge Venstre savner derimot et oppgjør med 
en narkotikapolitikken som i dag retter seg inn 
mot å tilfredsstille den vanlige mannen i gatas 
antiholdninger enn å ta på alvor den som sliter 
med avhengigheten. I Sveits har nyrekrutte-
ringen av heroinavhengige gått ned med 80 % 
siden de startet utdeling av heroin på begyn-
nelsen av 90-tallet, helsesituasjonen har blitt 
bedre og den rusavhengige har tatt grepet om 

sitt eget liv. 50% av de som deltok i prøvepro-
sjekt i Hamburg var i arbeid under prosjektet. I 
Hamburg trakk de ut de tyngste brukerne som 
ikke hadde klart avvenningsprogram. Da debat-
ten gikk i Tyskland var det mange som mente at 
dette ville ikke tunge brukere klare å følge opp. 
De ville ikke makte det å møte på et legekontor 
flere ganger daglig. Men de som fikk sjansen tok 
den og motbeviste alle forestillinger politikerne 
hadde om dem. Nylig vedtok også Danmark at 
de skal gjenoppta prosjekt med heroinassistert 
behandling.

Dagens situasjon i Norge hindrer ikke nyrekrut-
tering eller bidrar til å forbedre den sosiale situ-
asjonen og helsen for rusavhengige. Det er vårt 
ansvar å ta et oppgjør med en linje som baserer 
seg på moralisme og nulltolleranse. Vi må være 
villig til å prøve det som har stått uprøvd. Det 
som kan skaffes av verdighet og livskvalitet er 
det vi som politikere som er ansvarlige for å 
sikre. En del av dette 
vil være heroin på 
resept!

Anne Solsvik
leder i Unge Venstre 

Kjære liberalere
De fire første månedene av 2008 har vært 
hektiske og inspirerende. Alle tre trinnene av 
UV-skolen har blitt arrangert på ulike steder i 
landet. Denne skolering er viktig for å bygge 
en profesjonell og slagkraftig organisasjon. I 
tillegg har disse helgene vært utrolig moro 
for alle involverte. Tusen takk til alle som så 
nytten i å være med. Dere er alle velkommne 
til å søke på UV-skolen trinn 4, toppskole-
ringen vår med internships på Stortinget og 

Venstres Hus.
Den politiske debat-

ten på årets første lands-
styre i starten av mars 
ble gjennomført sammen 
med Venstre. Om Unge 
Venstre ikke dominerte 

debatten, så satte vi et sterkt preg på den 
med mange velformulerte innlegg som utfor-
dret moderpartiet. Såpass mye at vi fikk skryt 
fra talerstolen for å være en tydelig liberal 
stemme i partiet. Bra jobba, folkens.

Venstres landsmøte 11.-13. april var også 
en suksess for Unge Venstre. Flere Unge Ven-
stre-folk var på talerstolen og vi fikk vedtatt 
en uttalelse om innvandirng som trekker Ven-
stre i en mer liberal retning. En stor seier!

I slutten av mars var sentralstyret og in-
ternasjonalt utvalg på skoleringstur i Brussel, 
eller Hovedstaden som vi liker å kaller byen. 
Den solide kunnskapen fra møter med bl.a. 
Norges delegasjon til EU, representanter fra 
Europakommisjonen og partigrupperingen 
ALDE i Europaparlamentet danner grunnlaget 
for skoleringen av resten av partiet frem mot 

2009. Det er, for de som har glemt det, året 
da vi skal snu Venstre i EU-spørsmålet.

Punktprogramkomiteen har nå avsluttet 
arbeidet med førsteutkastet til vårt nye pro-
gram og det ble sendt ut til alle i april. Alle 
fylkeslag har stående invitasjon til å holde 
et møte der medlemmene kan debattere pro-
grammet som vi håper alle vil benytte seg av. 
Kom med dine innspill!

For info om hva vi driver med, se uv.no og 
særlig medlemssidene uv.no/intern. Har du 
ikke tilgang her, send en e-post til unge@
venstre.no, så fikser vi det.

Sindre Hervig, generalsekretær
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partifolk

Også denne gang fyller folk år, og vi er frem-
deles ikke fremmed for tips. Vi har spesielt 
sympati med caroline Haaland som tilbrak-
te store deler av sin bursdag 21. april i Moss 
bystyre, men hvor gammel hun ble vites 
ikke. Samme dag jubilerte i alle fall Randi S. 
Pierre, tidligere nestleder og visstnok også 
fungerende leder i Venstre. Hun ble 60 år.

Over til mai: 9. mai blir Kjell åge Nåm-
dal fra Stavanger, 51 år, Magnar Hapnes 
fra Rogaland blir  62 år 24. mai. Marianne 
Lyngvi, ex-kvinneleder fra Agder, blir 54 år 
25. mai. Roger Axelsson, Akershus blir 52 
år 27. mai. Samme dag fyller Gunnhill An-
dreassen, Nordland, 59 år, mens stortings-
representant fra Vest-Agder, Anne Mar-
grethe Larsen, fyller 58 år 28. mai. Samme 
dag som Gunn-Torill Homme Mathisen, 
leiar i Hurum Venstre, fyller 46 år. Og 30. 
mai blir Jan fjellstad, Harstad 61 år.

I juni er det damene som har rangen, og 
spesielt de som heter Marit: Tidligere po-
litisk rådgiver Marit wikstrøm blir ikke 
mindre enn 64 år 2. juni. Marit Meyer, 
tidligere politisk rådgiver, blir beskjedne 
35 år 8. juni, mens avgått fylkesleder i Ro-
galand og ikke så fersk Osloborger lengre, 
Marit Jelsa, fyller 48 år 14. juni. Leder av 
Stortingets miljø- og energikomité, Gun-
nar Kvassheim, blir 55 år den 14. juni. 
Nyvalgt fylkesleder i Nordland, Berit woie 
Berg, runder 57 år 9. juni. Lars Gunnar 
Marken i Verdal fyller 26 år den 13 juni. 
Håkon Alstadheim blir 45 år 14. juni, Olav 
A. Goberg (Srecan rodjendan, Olav! som 
betyr gratulerer med dagen på serbisk), 
Sandefjord og Serbia-venn, fyller 51 år 15. 
juni. Ellen Kvalsund, Volda, fyller 37 år 
17. juni. Tidligere statssekretær Atle Ha-
mar blir 45 år 23. juni. Borghild Tenden, 
Stortingets nestleder av transportkomiteen 
fra Akershus, fyller 57 år samme dag (men 
det er INGEN som vet!). 

Mangler noen du kjenner? Noen du ikke kjen-
ner? Noe som har bursdag som vi ikke har fått 
med oss? Send oss opplysninger på post@li-
beral.no, så ordner det seg nok. Husk, denne 
spalte er ikke fremmed for dementier!

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Demokratiprosjektet 
på Balkan lever videre
For andre år på rad har Astrid Sollid og Ermir Pulaha deltatt i 

distribuering av samfunnsfagbøker fra Norge i hele republik-

ken Makedonia sammen med forlaget Feniks. 

frode fjeldstad frode@liberal.no
I 2007 ble bøkene for gymnaset distribuert. – I 
ettertid har vi fått mange tilbakemeldinger fra 
elever og lærere, hvor vi m.a. blir bedt om å 
takke Den norske regjering for de interessante 
og aktuelle bøkene, sier Astrid Sollied, nylig 
hjemkommet etter en tur til Makedonia.

POPULæRT PROSJEKT
– Vi har nå sluttført vår del av distribusjonen 
av Knut Midgaard og Raino Malnes’ bok Politisk 
tenkning. Bøkene er distribuert til kommuner 
ved ordfører og rådmann, domstolene, folke- og 
sentralbibliotek og til universitetsbiblioteket 
ved samtlige institutt her i Makedonia, inklu-
dert Det slaviske Instituttet i Sveti Nikola, som 
drives fra Moskva, forteller Sollied.

Mottakelsen av alle tre bøkene har vært og 
er overveldende positiv. Prosjektet har fått brei 
dekning i media, og Sollieds følge har vært på 
frokost-TV, nyhets, kultur- og aktualitetspro-
grammer i både radio og TV-kanaler, samt god 
dekning i aviser. Sollieds følge med gjenkjent 
flere steder blant annet i tollen på grensen, og 
til og med dem takket for bokprosjektet.

POLITISK TENKNING På INTERNETT 
På MAKEDONSK, ALBANSK OG TyRKISK.
Sentralbiblioteket i Skopje har også fått tilla-
telse fra FENIKS og VO til å legge ut bøkene på 
internett, samt å produsere lydbøker av de tre 
samfunnsfagbøkene fra Norge, som nå finnes på 
tre språk: albansk, makedonsk og tyrkisk. Når 
dette er gjort, vil biblioteksjefen anbefale bø-
kene i studentavisa. 

SKOLERER LæRERE
– Vi skal også skolere lærerne, de er nøkkelen 
for å få en forandring i mer demokratisk retning, 
sier Sollied. Hele prosjektet skal evalueres etter 
tre års drift av regjeringen, dersom de godkjen-
ner det arbeidet som er gjort, er det mulighet 
for tre års forlengelse av prosjektet.

MANGE JERN I ILDEN
Selv om det ikke er lenge til hun går av med 
pensjon er Sollied travelt opptatt. Når Liberal 
ringer henne er hun i Sveti Stefan i Montenegro 
og oversetter Venstreskolen til albansk. I mai 
skal de holde kurs for det liberale søsterpartiet 
der. – Det er sånn vi gjør på «fritiden», fortel-
ler Sollied.

Astrid Sollieds følge på 
riks-tv i Makedonia.


