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I regjeringspartiene reises det nå ny debatt 
om skattene må økes for å finansiere offentlig 
sektor tilstrekkelig. Det er en underlig debatt 
å ta opp nå – i et år som ga 45,5 milliarder 
kroner mer i skatteinntekter enn det regjerin-
gen budsjetterte med for ett år siden. Neste 
år er det beregnet nye 35 mrd i økte skat-
teinntekter. 

Husker dere «Voodoo-Lars»? Det var Jens Stol-
tenberg som angrep meg for å hevde at et be-
dre skattesystem – inkludert noen lettelser for 
næringslivet – ville gi større skatteinntekter i 
sum. Han kalte det også for humbug. 

Nå foreligger fasiten, og jeg hadde rett. I år er 
det kommet inn 16 mrd mer i skatt på lønn, 13 
mrd mer i moms, 3 mrd mer i bilavgifter – for 
å ta de største enkeltpostene. Det er feil tenkt 
når sosialistene hevder det bare er mer skatt 
som gir økte inntekter. Det handler om skatt 
på rett måte, og det er den forrige regjerin-
gens skatereform – langt på vei etter Venstres 
mønster – som har gitt resultater. Selvsagt 
forsterket av internasjonale faktorer.

Dette betyr at vi nesten ikke bruker oljepen-
ger i 2007. Det er en eventyrlig situasjon. 
Dagens regjering har mer enn 130 milliar-
der kroner mer å rutte med for neste 
år enn vår regjering hadde det siste 
året – i 2005. Da er det patetisk 
at regjeringen møter nesten 
enhver debatt med å fortelle 
at de bevilger mer enn vi 
gjorde på ulike felt. Selvsagt 
gjør de det, det skulle bare 
mangle. 

Regjeringens problem er at 
den ikke evner å prioritere. 
Vi har en administrasjonsre-
gjering som bevilger litt mer til 
alt og alle, uten profil, og bry-
ter sine egne løfter på viktige 
områder som høyere utdanning 
og forskning, barnehager og fat-
tigdomsbekjempelse. 

Venstre har levert det mest radikale budsjett-
forslaget i år – innenfor de rammer som seks 
av sju partier holder seg til. Vi omprioriterer 
ca 6 milliarder kroner. I tillegg flytter vi et 
tilsvarende beløp på skattesiden. Vi øker med 
1,75 mrd til miljø- og klimatiltak i forhold til 
Regjeringens forslag. Vi øker med 1,7 mrd på 
utdanning og forskning. Og vi har ca. en mil-
liard mer til dem som trenger det mest – til 
rusomsorg, forsøk med borgerlønn, offentlig 
finansiert tannhelse, omsorgslønn for foreldre 
med funksjonshemmede barn, integrering, bo-
stedsløse og økt bostøtte. Vi følger opp Ven-
stres skatteskifte fra rød til grønn skatt. 

Det er ikke pengemangel i Norge, men det er 
grenser for hvor mye penger vi kan bruke uten 
å ødelegge økonomien, fordi vi ikke har nok 
arbeidskraft. Derfor er det fortsatt nødvendig 
å prioritere. Det er det politikk handler om, og 
det må Venstre minne om når så mange bruker 
frasen «verdens rikeste land» til å gi inntrykk 
av det motsatte. 

Siden dette er siste Liberal før jul, benyt-
ter jeg anledningen til å ønske alle Venstres 

medlemmer og venner riktig 
god jul og godt nyttår! Det 
er mye kommers, men la oss 
som liberale ha tillit til folks 
kritiske sans og sunne vett. 
Vi skal gjøre framtiden til en 

REN fornøyelse, og da må 
vi kombinere miljøansvar 

og nøkternhet med 
fest og glede, glød og 
begeistring! 

Hilsen
Lars Sponheim

Stor vekst krever 
også prioriteringer
Husker dere «Voodoo-Lars»? Nå foreligger fa-
siten, og jeg hadde rett.
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Hva skal vi med 
verneplikten?
Vi har et profesjonelt politi, brannvesen og helsevesen. Hvor-

for skal noe så viktig som forsvar av landet være annerledes? 

I forrige utgave av Liberal tar Geir Helge Sands-
mark og Anne-Karin Femanger Pettersen verne-
plikten til forsvar, og argumenterer med at vi ikke 
kan kjøpe oss fri via skattesystemet fra det an-
svaret som det er å bruke militær makt på vegne 
av nasjonen. Det er en interessant innfallsvinkel, 
fordi den går rett inn i kjernen av spørsmålet om 
hvorfor vi har verneplikt i Norge. 

Verneplikten i sin moderne form oppsto først 
i Frankrike der den dannet grunnlaget for Na-
poleons Grande Armée som på begynnelsen av 
1800-tallet valset over Europa. Det var i en tid 
der den avgjørende faktor i en nasjons militære 
slagkraft var antall soldater på slagmarken. I 
Norge ble verneplikten senere grunnpillaren i 
invasjonsforsvaret under den kalde krigen. Nøk-
kelfaktoren var antall soldater.

De siste par tiårene har vi imidlertid vært 
vitne til store endringer, geopolitiske såvel som 
teknologiske. Invasjonstrusselen er over og 
massehærens dager er forbi. Den moderne krig 
kjempes av velutstyrte små enheter som støttes 
opp av sofistikerte våpensystemer. I takt med 
disse endringene, har også Forsvarets mann-
skapsbehov endret seg radikalt. I 2007 var det 
65.000 nye innrullerte i Forsvaret, hvorav ca. 
halvparten menn. Mot dette står Forsvarets be-
hov på under 10.000, og det tallet synker år for 
år. Det betyr at kun et lite mindretall av hvert 
årskull faktisk blir kalt inn til å gjennomføre 
førstegangstjenesten. Og Forsvaret kan, som 
eneste arbeidsgiver i landet, fritt velge blant 
norske menn (i tillegg til de kvinner som melder 
seg frivillig), med det resultat at mange tusen-
talls unge menn hvert år tvinges mot sin vilje 
til å gjennomføre førstegangstjenesten, enten i 
militær eller sivil tjeneste. Betalingen ligger på 
et nivå som i enhver annen sammenheng ville 
blitt kalt for grov utnyttelse. Og det er i nettopp 
muligheten til å plukke hvem man vil og be-
tale nesten ingenting, man finner vernepliktens 
eneste reelle funksjon anno 2007. For svært lite 
av skattebetalernes penger, oppfylles Forsvarets 
behov for nyrekruttering.

Sandsmark og Pettersen hevder at verneplik-
ten er viktig for å opprettholde en bred forank-
ring i folket. Jeg tror det like godt kan virke i 
motsatt retning. Når kun et lite mindretall av 
befolkningen pålegges å gjennomføre første-
gangstjenesten, mens det store flertallet slip-
per unna, oppstår det en urettferdighet som 
avler avsky og avstand. Det finnes mange måter 
å snike seg unna tjeneste på, og mange benyt-
ter seg av disse metodene. Men de som er ær-
lige og prinsippfaste, og oppgir det som grunn 
for å nekte å gjennomføre førstegangstjenesten 
verken i militær eller sivil form, risikerer feng-
selstraff. Det styrker verken legitimiteten eller 
tilliten til systemet.

«Å verne folk og territorium er en byrde som 
fellesskapet må bære. Med verneplikten kan byr-
den fordeles rettferdig», skriver Sandsmark og 
Pettersen. Ja, fellesskapet må bære byrden, men 
er tvang nødvendig for å oppnå målet? På alle 
andre områder hvor fellesskapet har tatt på seg 
en byrde, er det profesjonelle som utfører job-
ben. Vi har et profesjonelt politi, brannvesen og 
helsevesen. Det er fordi vi ønsker motiverte og 
kvalifiserte mennesker til å gjøre jobben. Hvor-
for skal noe så viktig som forsvar av landet være 
annerledes?  Ved å gjøre førstegangstjenesten 
attraktiv, gjennom konkurransedyktig lønn og 
gode utdanningsmuligheter, kan vi oppfylle 
Forsvarets behov uten tvang. Når den militære 
opplæringen i førstegangstjenesten gjennomfø-
res med mennesker som er motivert til å lære, 
blir også sluttresultatet bedre. En mer attraktiv 
tjeneste vil bety et dyrere forsvar, men det er 
etter min mening underordnet. Et forsvar ba-
sert på frivillighet vil ikke bare være et bedre 
forsvar, men også et forsvar som bærer på en 
større legitimitet og respekt i befolkningen.

Sandsmark og Pettersen avslutter med å lufte 
idéen om å utvide verneplikten til en mer ge-
nerell samfunnsplikt som omfatter flere områder 
enn militærvesenet. Det blir etter min mening 
en veldig feil innfallsvinkel når man skal vurdere 
verneplikten opp mot reelle behov. Når Forsva-
rets behov endrer seg, bør vi som liberalere ikke 
lete etter nytt innhold i verneplikten, men hel-
ler stille oss spørsmålet om ikke verneplikten har 
utspilt sin rolle. Tvang kan aldri være et mål i seg 
selv. Hvis verneplikten ikke lenger er nødvendig 
for Forsvaret, hvorfor skal vi opprettholde den?

GJESTESKRIBENTEN
Boye Bjerkholt
internasjonal leder 
i Unge Venstre

LEDER:

What they 
divide, we 
unite
Sitatet er hentet fra en for-

ferdelig plakat med Hitler og 

Stalin på den ene siden og 

EU på den andre siden. Men 

sitatet kunne kanskje vært 

brukt om Balkan og EU.

Kosovo ser ut til å få sin uavhengighet enten 
verdenssamfunnet vil det eller ikke. Jugosla-
via har til nå blitt delt i Slovenia, Kroatia, 
Bosnia og Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Makedonia og Kosovo. Det er dessuten ikke 
sikkert at det ender med det. Føderasjonen 
Bosnia og Herzegovina, som består av Repu-
blika Srpska (bosnisk-serberne) og Bosnia og 
Herzegovina (muslimer og kroater) slår også 
kraftige sprekker. Den klarer for eksempel ikke 
å enes om en permanent grunnlov som kan 
erstatte den skjøre Dayton-avtalen fra 1995. 
Og den serbiske befolkningen truer med løsri-
velse fra republikken, dersom Kosovo erklærer 
uavhengighet. Og kanskje kan Vojvodina (med 
mange ungarere) nord i Serbia også kreve økt 
selvstyre, enn det de allerede har i dag.

Gjerder, tollere, politifolk og grenser har blitt 
satt opp i rekordfart i det som tidligere var 
ett land. Før 1991 kunne jugoslaviske ung-
dommer reise verden rundt, uten visum, med 
sitt jugoslaviske pass. I dag er ungdommen 
på Balkan bundet på hender og føtter. Ar-
beidsledigheten er på oppimot 80% blant 
unge enkelte steder, og man må ha visum 
for å besøke EU-landene, som ligger så nært 
og som kunne gitt dem muligheter. Samtidig 
ser vi en annen utvikling i Slovenia og snart 
også Kroatia, gjennom EU-medlemskap. EU 
visker nemlig ut de nyopptråkkede grensene, 
og gir folk full reisefrihet og håp om økono-
misk utvikling. Allerede i dag er EU sterkt 
tilstede på Vest-Balkan, gjennom utviklings-
prosjekter og direkte støtte til bygging av 
for eksempel infrastruktur. EU er et fredspro-
sjekt, det har historien vist. Men dets hittil 
vanskeligste oppdrag blir å bringe fred på 
Balkan, uten grenser og uten fattigdom.
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Valget i Danmark: 

Nesten uavgjort

Petter Natanael Toldnæs 
Det er noen uker siden valget, og spekulasjo-
nene er mange om hva som gikk galt for Foghs 
utfordrere. Det eneste som synes helt klart er at 
danskene er verdensmestre i demokrati.

FORmIDABEL vALGDELTAGELSE
Nærmere 87% valgdeltagelse er formidabelt 
høyt, men interessen for politikk virker rett og 
slett større enn hos oss «fjeldaber». Danmarks 
Radio og TV2 tapetserte alle sendeflater med 
valgresultat og analyser, og siste partilederde-
batt ble sett av en fjerdedel av befolkningen. 
Til sammenligning ble årets partilederdebatt i 
Norge sett av en tiendedel. Mange kommenta-
torer mener de klare alternativene er årsaken, 
mens andre mener at partifloraen er avgjørende. 
Påstanden er at nesten alle finner seg et parti 
de kan identifisere seg med. Dansk Folkeparti 
er i en særstilling, og henter velgere som el-
lers ville sittet hjemme. Men til tross for et nytt 
mandat, er det mer sannsynlig at innflytelsen 
deres svekkes.

KAN IKKE DIKTERE
Pia Kjærsgaards parti kan ikke lenger diktere re-
gjeringspartiene Venstre og de Konservative. De 
tre partiene mangler ett mandat fra flertall, og 
må derfor hente støtte i et færøysk mandat eller 
i det nye partiet Ny Alliance. Partioverganger er 
ikke lenger en sjelden vare i Danmark, og derfor 
ønsker statsministeren et bredt, parlamentarisk 
grunnlag for å sikre regjeringen arbeidsro. Der-
som samarbeidspartiene til regjeringen gjør si-
tuasjonen vanskelig over lengre tid, skriver trolig 
Fogh ut nyvalg. Valget gav forskyvninger mot 
venstre, men statsministeren har blitt valgt tre 
valg på rad. Det er en imponerende prestasjon!

vELFERDSSTAT
Socialdemokratiet hadde lenge hevd på statsmi-
nisterposten. Venstre innså etterhvert at dan-
skene vil ha en velferdsstat med universelle go-
der, og mange mener at Venstres tilnærming til 
Socialdemokratiet i velferdsspørsmål har gjort 
det mulig for Fogh å bli valgt tre ganger på rad. 
Samtidig har Socialdemokratiet tilnærmet seg 
Venstre i innvandringspolitikken og i økonomis-
ke spørsmål. Begge partier presser seg innover 
mot sentrum. Avstanden er derfor ikke så stor i 
sentrale tema i dansk politikk, og i valget mel-
lom den etablerte Fogh og nykommeren Helle 
Thorning-Schmidt i Socialdemokratiet, valgte 
danskene alternativet de kjenner best.

ØNSKET REGImESKIFTE
Radikale Venstre, norske Venstres søsterparti, 
ønsket et regimeskifte. I valget i 2005 gjorde 
partiet sitt nest beste valg noensinne, men i 
år ble partiet skadelidende av utmeldingene til 
Ny Alliance, et trangere sentrum og et skifte av 
unge stemmer til Socialistisk Folkeparti. Partiet 
gikk derfor kraftig tilbake, men de kan allikevel 
bli sentrale i årene som kommer. Utbryterne i Ny 
Alliance kan bli marginalisert dersom Radikale 
Venstre samarbeider tettere i forlik med regje-
ringskonstellasjonen. Et hvert samarbeid med 
regjeringen binder dem tettere sammen, og vi-
ser samtidig at det ikke er noe behov for enda 
et liberalt sentrumsparti som Ny Alliance. 

Velgerne beveget seg mot venstresiden, Dansk 
Folkeparti mister innflytelse og det er reell fare 
for at Fogh ikke har et solid nok grunnlag til å 
regjere hele fireårsperioden. Danmark er fortsatt 
ledet av samme mann, men rundt ham har det 
politiske styrkeforholdet endret seg. Fogh må 
vise seg som en dyktig balansekunstner, ellers 
er det «ret ud»!

Alt er som før i Danmark. Anders Fogh Rasmussen sitter fort-

satt i statsministerstolen, Pia Kjærsgaard blir forarget over 

påstander om rasisme, og Radikale Venstre hakker løs på sam-

arbeidet mellom de to førstnevnte.

Margrethe Vestager, 
gruppeformand i 
folketingsgruppen.

småbedrifter

PLASSéR vINDmØLLENE TIL HAvS
Venstres stortingsrepresentant Leif Helge 
Kongshaug vil plassere vindmøllene til 
havs. – Såkalte havmøller har energipoten-
sial på fem ganger Norges totale kraftpro-
duksjon. Samtidig kan vi unngå konfliktene 
rundt vindmølleparker på og i nærheten av 
land, sier han. – Med havmøller kan man 
slå to fluer i en smekk. En kraftig økning 
i produksjonen av miljøvennlig fornybar 
energi, samtidig som dette ikke kommer 
i konflikt med reiseliv, kulturlandskap og 
dyreliv, sier Kongshaug.

BEKYmRET FOR SIKKERHETEN 
LANGS mØREKYSTEN
Farvannet helt fra Fedje til Vardø er uten 
trafikksentraler, og samtidig øker trafikken 
langs Mørekysten. – Dødsulykker og flere 
nestenulykker i «dødsleia» på Møre gjør 
meg bekymret for sikkerheten langs kys-
ten, sier Venstres Leif Helge Kongshaug. 
– Vi må erkjenne at det er lang avstand 
fra Fedje til Vardø. Havstrekningen mellom 
sentralene er farlige, så jeg mener regjerin-
gen burde vurdert å etablere en ny trafikk-
sentral. Derfor er jeg skuffet over svaret 
fra Helga Pedersen, påpeker Kongshaug.

– REGJERINGEN SvIKTER 
SmåKRAFTvERKENE
Økt skatt i regjeringens budsjettforslag 
gjør småkraftverkene mindre lønnsomme. 
– Dette er direkte ødeleggende for små-
kraftnæringen, og det er elendig klima- og 
distriktspolitikk, sier Venstres Leif Helge 
Kongshaug og Gunnar Kvassheim. – Med 
de lovnadene Senterpartiet har gitt i den-
ne saken, er dette et heidundrende neder-
lag, ikke bare for Sp, men for miljøet og 
distriktene, sier Kongshaug. I Stortingets 
finanskomité opprettholdt regjeringsparti-
ene skatteskjerpelsen, som en samlet op-

posisjon går i mot.

miljø

vENSTRE vIL HA STORSATSING 
På KLImAKOmmUNER
– Skal vi lykkes i klimakampen er vi avhen-
gig av lokal klimaengasjement. 15 prosent 
av klimagassutslippene i Norge kan reduse-
res gjennom lokale tiltak. Vi vil derfor ha 
en statlig bevilgningsordning til satsing 
på klimakommuner, sier Venstres Gunnar 
Kvassheim. I sitt alternative statsbudsjett 
foreslår Venstre å bevilge 200 mill. kroner 
til klimakommuner. Denne satsingen er et 
av de 61 punktene i kravlisten fra Venstre, 
Høyre og KrF til klimaforhandlingene i 
Stortinget. De samme partiene foreslår å 
øke ordningen til 300 mill. kroner i 2009.

GASSKRAFTåPNING SYNLIGGJØR 
REGJERINGENS LØFTEBRUDD
– Regjeringen lovet i Soria Moria-erklærin-
gen rensing av gasskraftverket på Kårstø 
innen 2009. I dag åpner gasskraftverket 
uten at det er foretatt en beslutning om 
rensing. Dette synliggjør regjeringens løf-
tebrudd i klimapolitikken, uttaler Gunnar 
Kvassheim. – Nå jobbes det for rensing 
tidligst i 2012. Det betyr at gasskraftver-
ket vil stå og forurense gjennom resten av 
Kyoto-perioden.

vIL HA PLAN FOR HØYHASTIGHETSTOG
I lys av de klimautfordringene vi står 
ovenfor er det åpenbart at vi trenger mil-
jøriktige alternativer som kan konkurrere 
med fly. Venstre har forventinger om at 
samferdselsministeren legger fram en plan 
for gjennomføring og finansiering av høy-
hastighetsbaner i Norge, uttaler Venstres 
Borghild Tenden. – Klimautfordringen kre-
ver at vi finner gode praktiske løsninger 
også innenfor transportsektoren, som står 
for nesten en tredjedel av utslippene. I 
Europa ser vi at høyhastighetstog konkur-
rerer ut flytrafikken. Det må stå som ek-
sempel for hvordan vi skal satse i Norge, 
avslutter Tenden.

www.venstre.no/miljowww.venstre.no/smaabedrifter

Venstres landsstyremøte:

– Klimautfordringene 
trenger løsninger
Klima, skole og regjerings-

spørsmål sto sentralt i Ven-

streleder Lars Sponheims 

tale til landstyret lørdag 8. 

desember. 

Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Venstre har kommet dramatisk lengre i miljø-
politikken sammen med Høyre, enn det SV har 
klart med Arbeiderpartiet, sa Sponheim.

BRUDD
Sponheim utelukket i sin tale at det kunne bli 
brudd i klimaforhandlingene mellom regjerin-
gen og Venstre, Høyre og KrF. Han fikk dessverre 
rett. Da denne publikasjon gikk i trykken var det 
klart at forhandlingene må opp på parlamenta-
risk ledernivå. – Det er beklagelig at det ikke 
var mulig å komme lengre etter å ha forhandlet 
i fem uker, sa Gunnar Kvassheim (V).

vIL KOmmE I måL
– Hovedmålsetningen var å få til en mer ambi-
siøs klimapolitikk, med mål om å gjøre Norge 
til et lavutslippssamfunn. Dette har ikke re-
gjeringspartiene imøtekommet, uttaler Gunnar 
Kvassheim.

– Regjeringspartiene forsøker også å skape et 
inntrykk av at de har fremmet forslag opposi-
sjonen ikke har støttet. Det er ikke tilfelle. Det 
er bred enighet blant opposisjonspartiene om 
forurenser-betaler-prinsippet i klimapolitikken, 
sa Kvassheim.

vEDTOK mYE POLITIKK
Landsstyret hadde dessuten en debatt om for-
svars- og sikkerhetspolitikk. Sentralstyret skal 
som et resultat av det nedsette et forsvars- og 
sikkerhetsutvalg, som skal bidra til å løfte dette 
politikkområdet. Man vedtok også 6 politiske 
uttalelser: Stoltenberg må love så det monner, 
Norge må øke bidragene i Afghanistan, Venstre 
vil ha lærerløft, Styrk bibliotekene, Verdens øyne 
på Kina før OL, og Venstre krever handling fra 
Hanssen.

Uttalelse fra landsstyret: 

venstre krever handling fra Hanssen
Det hevdes at mellom 5 000 

og 10 000 «papirløse» men-

nesker lever i Norge. 

De er uten tilgang til grunnleggende rettigheter 
som skolegang og helsetjenester. De lever i en 
til dels umenneskelig situasjon og er av mange 
grunner blitt rettsløse.

Uttalelsen peker på at mange lever under kum-
merlige forhold og utsettes for risiko for å bli 

utnyttet på arbeidsmarkedet. Venstres landsstyre 
vil kartlegge hvem og hvor mange disse mennes-
kene er, og finne ut hvorfor de skjuler seg.

Venstre ønsker også en vurdering av omgjørel-
sespraksisen i dag, da det viser seg vanskelig å 
få omgjort saker. Man vil gi folk som har vært her 
lenge en mulighet for nemndbehandling. Venstres 
landsstyre vil at sterke menneskelige hensyn skal 
benyttes oftere for opphold i Norge.

All informasjon om landsstyremøtet, og ut-
talelsene i sin helhet finner du her: 
www.venstre.no/politikk/landsstyret
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Venstres alternative statsbudsjett:

Framtida krever økt satsing på kunnskap, 
miljø og fattigdomsbekjempelse
Venstre prioriterer satsing 

på kunnskap, miljø og fat-

tigdomsbekjempelse i sitt 

forslag til statsbudsjett for 

2008. – Vi vil gjennomføre 

et rekordløft for forskning 

og skole, samtidig som vi 

prioriterer en fornuftig og 

gjennomførbar klimasatsing, 

sier Venstres leder Lars Spon-

heim.

Geir Olsen geir@venstre.no
Frode Fjeldstad frode@liberal.no
Leder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei 
Grande presenterte Venstres budsjettforslag på 
Stortinget 13. november. Venstre vil ha en po-
litikk som sikrer fremtidens velferd og verdiska-
ping samtidig som vi tar et ansvar for å sikre 

generasjoner etter oss en hverdag 
uten forurensing.

– Vi prioriterer derfor økt 
satsing på utdanning og fors-
kning, på miljø- og klimatil-
tak og fattigdomsbekjemping, 
der vi på hvert av disse områ-
dene foreslår en påplusning på 
mer enn 1 mrd kroner ut over 

regjeringens forslag, sier 
Lars Sponheim. 

OmPRIORITERER 
�� mILLIARDER
Venstre omprio-
riterer om lag 
12 mrd kroner i 
sitt alternative 

statsbudsjett for 2008 fordelt med omtrent like 
store deler på skatte- og avgiftsopplegget og 
statsbudsjettets utgifts- og inntektsside. Ven-
stre foreslår den samme strukturelle, oljekor-
rigerte budsjettbalansen som regjeringen, men 
har et samlet opplegg som vil virke noe mindre 
ekspansivt på grunn av en netto skatte- og av-
giftslette på om lag 750 mill. kroner. 

REKORDSATSING På SKOLE, UTDANNING 
OG FORSKNING
Aldri har noen regjering hatt så mange penger 
til disposisjon som den sittende regjering har 
når det gjelder statsbudsjettet for 2008. Bare 
fra 2007 til 2008 øker skatteinntektene med 
hele 35 mrd kr. Rekordhøye inntekter gir store 
muligheter til å satse på framtida. Men gode 
tider – ikke minst eventyrlig gode tider – setter 
særlig store krav til politiske prioriteringer. Der-
for er det urovekkende at regjeringen nedpriori-
terer høyere utdanning og forskning. – Med så 
gode økonomiske tider har vi en unik mulighet 
til å satse på kunnskap og forskning, som skal 
sikre velferden og sysselsettingen i framtida, 
sier Sponheim. (se forøvrig egen sak)

KLImAUTFORDRINGENE SKAL LØSES
Venstre foreslår også en kraftig økning i miljø- 
og klimatiltak på samlet 1,75 mrd kroner utover 
regjeringens forslag. Venstre foreslår økt sat-
sing på klima- og miljøforskning, økt satsing på 
kollektivtransport og jernbane, styrket oljevern-
beredskap, diverse tiltak for ny fornybar energi 
og alternativt drivstoff og et eget tilskudd til 
foregangskommuner innefor klimaområdet.

– Skal vi løse klimautfordringene må vi tilret-
telegge for at det skal lønne seg å leve miljø-
vennlig. Det handler om økt satsing på fornybar 
energi, kollektivtransport og å tilrettelegge for 
bruk av mer miljøvennlig drivstoff, sier Lars 
Sponheim.

I tillegg foreslår Venstre et samlet skatte-
skifte fra rød til grønn skatt i vårt alternative 
opplegg på om lag 3 mrd kroner.

– En vridning fra rød til grønn skatt betyr mer 
skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig ad-
ferd, og mindre skatt på arbeid, sier Sponheim.

Venstre fikk ikke imidlertid ikke gjennomslag 
for dette skatteskiftet i forhandlingene med H 
og Krf om de 61 kravene til et klimaforlik med 
regjeringen. 

mER TIL DEm SOm TRENGER DET mEST
Venstre etterlyser dessuten økt satsing på fat-
tigdomsbekjempelse, og foreslår en økning på 
vel 1 mrd. kroner til dette formålet ut over re-
gjeringens forslag.

– Venstres hovedsatsinger er rusomsorg, for-
søk med borgerlønn, offentlig finansiert tann-
helse, omsorgslønn for foreldre med funksjons-
hemmede barn, økt satsing på integrering, tiltak 
for bostedsløse og økt bostøtte. Det handler om 
å prioritere mer til dem som trenger det mest, 
sier Sponheim.

ANDRE vIKTIGE PRIORITERINGER
Av andre tiltak foreslår Venstre bl.a. bedrede so-
siale ordninger for selvstendig næringsdrivende 
som ikke finansieres med økt trygdeavgift (også 
flere tiltak enn regjeringens ene), økt pappaper-
misjon med en uke, en økt kultursatsing på om 
lag 145 mill. kroner, 500 flere kvoteflyktninger, 
flere sivile stillinger i politiet og økt opptak til 
politihøgskolen, reduksjon i Brønnøysundgeby-
rene med 10 pst. og økt satsing på reiseliv.

NOEN STORE KUTT
Venstre gjør noen store kutt i sitt for-
slag, som må sies å være nokså 
radikale. Blant annet kuttes 
nettolønnsordningen for sjøfolk 
i sin helhet. Det utgjør 1,4 mrd. 
pr. år. Man avvikler eksport-
støtten for osteproduksjon, 
prisjusterer oppholdsbetalin-
gen i barnehager, kutter i frukt 
og grønt-ordningen til skoler 
(fordi man vil satse mer på 
innholdet i skolen), og 
halverer fradraget 
for fagforenings-
kont ingent , 
for å nevne 
noe.

mILJØ- OG KLImATILTAK 
(alle tall er bokførte beløp i mill. kroner) 
Økte tilskudd til internasjonale klima- 
og miljøtiltak  30,0 
Økt oljevernberedskap  100,0 
Investeringsstøtte til pilotanlegg 
for fornybar energi  100,0 
Tilskudd til energisparing i hush. 50,0 
Forskning/utvikling av nye fornybare 
energikilder  200,0 
Grunnstøtte til miljøorg.  2,0 
Nasjonale oppgaver ved 
miljøforskningsinstituttene  7,0 
Tiltak for å bevare villaks  10,0 
Økt skogvern  20,0 
Tilskudd til friluftstiltak  15,0 
Div. kulturminnevern-tiltak  19,0 
Styrking av SFT  19,0 
Opprydning i fjorder, vann og vassdrag  15,0 
Tilskudd til klimakommuner  200,0 
NAROM og artsdatabanken  4,2 
Klimaforskning (CO2-håndtering mv)  100,0 
Utvikling av hydrogen og biodrivstoff  20,0 
Incentivordning, kollektivtransport  160,0 
Økt jernbanesatsing  670,0  
Planleggingsmidler, bybaner  20,0 
SUm:   � 76�,� 

FATTIGDOmSBEKJEmPELSE 
(alle tall er bokførte beløp i mill. kroner) 
Gratis barnehage for barn til deltakere 
introduksjonsprgr  5,4 
Økt bostøtte  60,0 
Diverse integreringstiltak  35,0 
Borgerlønn  300,0 
Tiltak for bostedsløse  15,0 
Flere tiltaksplasser for yrkeshemmede  28,4 
Økt stønad for enslige foreldre  15,0 
Omsorgslønn til foreldre med 
funksjonshemmede barn  70,0 
Styrket rusomsorg  240,0 
Offentlig finansiert tannhelse 
for enkeltgrupper  170,0 
Rehabilitering (halvparten av total 
satsing på rehab)  100,0 
SUm:   � 0�4,8 

Alle dokumenter er tilgjengelig på www.venstre.no (under politikk).

milliardløft for forskning 
og høyere utdanning
I venstres alternative statsbudsjett foreslår 
vi en økning i satsingen på forskning og høy-
ere utdanning på vel �,� mrd kroner ut over 
Regjeringens forslag.

Pål m. v. Pettersen pal.pettersen@stortinget.no
I tillegg foreslår vi å styrke forskningsfondet 
med 34 mrd. kroner slik at fondet har en samlet 
kapital på 100 mrd. kroner. En slik økning ville 
med en fondavkastning på 5% gitt 1,7 mrd. kro-
ner i økt forskningsinnsats i 2009, sier Venstres 
forskningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

– Det er forstemmende å se at den rødgrønne 
regjeringen så til de grader nedprioriterer fors-
kningen. Nå har de fått en egen forskningsmi-
nister, og det forplikter enda mer, sier Dørum.

REGJERINGEN HAR INGEN FORSKNINGSPOLITIKK
Dørum mener regjeringen mangler vilje til å 
prioritere forskning og høyere utdanning.

– I så gode økonomiske tider som nå blir 
den manglende prioriteringen av livsgrunnlaget 
for framtida ekstra beklemmende og kortsiktig. 
Dersom regjeringen vil har de all verdens mulig-
het til å gjøre et kjempeløft for forskningen, 
understreker Dørum.

– Problemet er at regjeringen med statsmi-
nisteren i spissen ikke har viljen til å satse og 
skryter på seg en forskningsinnsats for neste år 
som er på kollisjonskurs med den virkeligheten 
som forsknings-Norge beskriver, sier Dørum.

GLEmmER vIKTIGE SATSINGSOmRåDER
Dørum peker også på at regjeringen ikke satser 
tilstrekkelig på klimaforskning.

– I vår tid er det svært viktig å satse på kli-
maforskning og forskning på fornybare ener-
gikilder. At regjeringen er så svak på dette 
området går i mot anbefalingene fra en sam-
let miljøbevegelse og Forskningsrådet – som 
faktisk skal være regjeringens eget rådgivende 
organ, sier Dørum.

OPPTRAPPINGSmåLET
Dørum er heller ikke glad for og at regjeringen 
synes å vinke farvel til opptrappingsmålet.

– Hadde Venstres budsjettforslag for inne-
værende år blitt vedtatt ville vi vært på linje 
med det som skal til for å klare den offentlige 
andelen av opptrappingsmålet om 3 prosent av 
BNP innen 2010. Vårt forslag for 2008 forsterker 
dette, understreker Dørum.

– Regjeringen har dessverre gjort det ekstra 
vanskelig å nå det samlede opptrappingsmålet ved 
innstrammingen av den ubyråkratiske og målrette-
de SkatteFunn-ordningen. Dette burde gi rom for 
ettertanke hos de rødgrønne, avslutter Dørum.

Venstres satsing på forskning og høyere utdanning:
•  Forskning barnehager: 10,0 mill. kroner
•  Forskning ADHD: 5,0 mill. kroner
•  Forskning frivillighet: 3,5 mill. kroner
•  Forskning allmennmedisin og alderspsykiatri: 

7,5 mill. kroner
•  Basisbevilgninger universitet og høyskoler: 

288,0 mill. kroner
•  Kunststipendiater: 2,5 mill. kroner
•  175 flere stipendiater: 56,0 mill. kroner
•  100 flere post-doc-stillinger: 50,0 mill. kroner
•  Norges forskningsråds programmer: 100,0 

mill. kroner
•  Klimaforskning NFR (CO2-håndtering og for-

nybar energi): 100,0 mill. kroner
•  Forskning fornybar energi: 200,0 mill. kroner
•  Klimaforskning: 7,0 mill. kroner
•  Utstyrsetterslep i UH-sektoren: 200,0 mill. 

kroner
•  Instituttsektoren:40,0 mill. kroner
•  Næringsrettet forskning (BIA/FoU-kontrak-

ter): 75,0 mill. kroner
•  SkatteFunn (gjeninnføre støtte til ulønnet 

arbeidsinnsats): 75,0 mill. kroner
•  Oppstartsbevilgninger odontologibygg UiB/

patologibygg HiO: 8,0 mill kroner
SUm: �.��7,� mrd. kroner
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Frode Fjeldstad frode@liberal.no
– Mottakelsen av våre klimakrav var svært po-
sitiv både fra miljøbevegelsen og ulike bran-
sjeorganisasjoner. Kravlisten er grunnlaget for 
forhandlingene med regjeringspartiene om den 
framtidige norske klimapolitikken. Han mener 
tiden er inne for et ambisiøst klimaforlik, som 
kan stå seg over flere år og valgperioder. – Mil-
jøkampen er en langsiktig kamp. Den krever 
lederskap av politikerne i form av vedtak av po-
litiske mål som er ambisiøse nok til at de kan bli 
stående over tid gjennom skiftende regjeringer, 
sier Kvassheim.

vI HAR ET ANSvAR
Klimaendringer kan radikalt endre livsgrunnla-
get på jorda. Fortsetter utviklingen med økte 
utslipp, kan konsekvensene bli alvorlige også 
for Norge. Større, alvorlige naturkatastrofer 
i form av ekstremflom og ekstremvær kan bli 
mer vanlig. Vi har alle et ansvar for å ta vare 
på jorda. Som storeksportør av olje og gass har 
Norge et særlig ansvar mener Kvassheim. – Der-
for vil Venstre at Norge skal være en pådriver i 
det internasjonale klimaarbeidet, og at vi skal 
ta en lederrolle i arbeidet med å utvikle et godt, 
klimavennlig samfunn.

Norges troverdighet som pådriver er avhen-
gig av at vi reduserer egne utslipp og bidrar til 
utvikling av ny teknologi. Norge må vise andre 
land at det er mulig å opprettholde et høyt vel-
ferdsnivå og en sunn økonomisk utvikling med 
lave utslipp av klimagasser. Kravlisten Venstre 
la fram sammen med Høyre og Kristelig Folke-
parti er i tråd med disse ambisiøse målene.

Innen fornybar energi ønsker partiene be-
dre rammevilkår for fornybar energiproduksjon 
og en egen ordning med investeringsstøtte til 
pilotprosjekter innenfor fornybare energikilder 
slik som havvindmøller og bølgekraftverk.

må REDUSERES
Det helhetlige opplegget Venstre, Høyre og Kris-
telig Folkeparti presenterte innebærer at Norges 
utslipp av klimagasser skal reduseres med inntil 
27% av 1990-nivå innen 2020. Regjeringen leg-
ger i sin politikk opp til at utslippene i 2020 

skal være de samme som i 1990. Med andre ord 
stillstand. – Et slikt ambisjonsnivå er ikke til-
strekkelig for å kunne møte klimautfordringene, 
og det ville i tillegg svekket Norges troverdig-
het som klimapådriver, sier Kvassheim. Venstre, 
Høyre og Kristelig Folkeparti vil også at Norge 
skal bli klimanøytralt allerede i 2020, ikke i 
2050 slik regjeringen har lagt opp til. Dette skal 
skje ved å nøytralisere de tiltakene som ikke er 
gjennomført med en ambisiøs nasjonal politikk, 
gjennom andre tiltak.

Den felles politiske klimaplattformen Venstre, 
Høyre og Kristelig Folkeparti la fram er en di-
rekte oppfølging av Bondevik II-regjeringens 
arbeid på klimaområdet. I 2005 oppnevnte Bon-
devik II-regjeringen Lavutslippsutvalget (LUU), 
som fikk i oppdrag å utrede hvordan Norge kan 
kutte utslippene av klimagasser med 50-80 pro-
sent innen 2050. Utredningen ble ferdigstilt 
høsten 2006. Utvalget viste at det er mulig å 
kombinere et høyt velferdsnivå og en sunn øko-
nomisk utvikling med lave klimagassutslipp.

LAvUTSLIPPSUTvALGET
Da regjeringen i sommer la fram sin politikk 
på klimaområdet hadde man åpenbart ikke tatt 
innover seg resultatene fra LUUs arbeid. - Det er 
den totale konsentrasjonen som er alvorlig. Vi 
skal redusere utslippene våre, og da hjelper det 
ikke klimaet å øke dem, slik SV gjør i regjering. 
Det blir som å si at vi tar julevasken til neste år, 
for det passer litt dårlig akkurat nå, sa medlem 
av utvalget Alhild Hedstein til Liberal om re-
gjeringens oppfølging av LUUs innstilling. Den 
foreslo tiltak som til sammen kunne redusere 
ca. 68% av Norges utslipp.

Klimameldingen ble derfor møtt med massiv 
kritikk, både fra miljøorganisasjonene og op-
posisjonen på Stortinget. Fremskrittspartiet var 
eneste opposisjonsparti som var begeistret for 
opplegget. Det hører med at Fremskrittspartiet 
er det eneste partiet i Norge som er imot Kyoto-
avtalen, en avtale som skal redusere utslippene 
av klimagasser i industrilandene.

Regjeringens klimamelding er for lite ambisi-
øs og inneholder for få forpliktende og konkrete 
tiltak, mener Kvassheim. – Helheten bærer preg 

av at regjeringen, på bakgrunn av indre uenig-
het, ikke har klart å legge fram en ambisiøs po-
litikk på området, sier han. Både SV og Sp har 
gått langt i å kritisere regjeringens egen klima-
politikk. Dette gir, ifølge Kvassheim, grunnlag 
for å tro at det kan bli flertall i Stortinget for 
opposisjonens krav til klimapolitikken, dersom 
også Arbeiderpartiet er villige til å bevege seg.

ARBEIDERPARTIET må vELGE
Hvis Arbeiderpartiet ønsker å forandre Norge til 
et framtidsorientert miljøsamfunn, kan de nå 
gjøre det i samarbeid med Venstre, Høyre og 
Kristelig Folkeparti. – Norges troverdighet som 
pådriver er avhengig av at vi reduserer egne ut-
slipp, bidrar til utvikling av teknologi og viser 
at det er mulig med å frikoble generell økono-
misk vekst fra vekst i klimagassutslippene, sier 
Kvassheim. Alternativet er å få klimameldingen 
vedtatt slik den foreligger, og til applaus fra 
Fremskrittspartiet. De kommende ukene vil gi 
oss svar på hvilket alternativ Arbeiderpartiet 
velger.

Tiden er inne for et

ambisiøst samarbeid
Nylig la Venstre, Høyre og KrF fram en felles 
plattform i klimapolitikken med en liste på 
61 konkrete krav til en mer ambisiøs, mer 
konkret og mer forpliktende politikk for å 
redusere utslippene av klimagasser. – Målet 
for Venstre er å komme til bred enighet om 
en langsiktig klimapolitikk for Norge, sier 
Gunnar Kvassheim.

Felles krav fra H, Krf og V

Hovedmål:
1. Norge er klimanøytral innen 2020
2. LUUs helhetskløsning og lavutslipps-

bane legges til grunn
3. Ifm statsbudsjettet skal det legges 

frem et klimabudsjett, med forslag til 
nye tiltak.

 Reduksjon i millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen
Sektor  SFTs tekniske  Lavutslipps- Regjeringen Høyre, KrF
 potensial �007 utvalget �0�0  og venstre
Referansebane 58,7 59 59 59
Transport 4,4 3,8 2,5-4 4,2
Skipsfart og fiske 0,4 1  1
Stasjonær forbrenning - bygg 3,2 3 3-5 3,2
Petroleumsvirksomhet 3 3 3-5 3-4
Industri – fangst og lagring 5,1 1 2-4 6,5
Industri, energi- og prosesstiltak 2,3 1 2-4 6,5 
Landbruk 1,1 - 1-1,5 1,1
Avfall 0,4 0,9 1-1,5 0,4
Elektrisitetsproduksjon Gasskraft fangst  5 Gasskraft fangst og lagring
 og lagring forutsatt            forutsatt
Opptak av CO2 i skog - - 3 3
Sum reduksjon 2020 19,9 13,7+5,0 13-16 22,4
   (11,5-17,5)
Sum utslipp 2020 etter tiltak 38,8 42 43-46 36,6
Sum utslipp 2020 når opptak  38,8 42 46-49 39,6
i skog holdes utenfor 

Sammenlikning SFT, Lavutslippsutvalget, regjeringen og H, KrF og Venstre
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REGJERINGEN SETTER 
KvALITETSREFORmEN På SPILL
Fredag 30. november la Regjeringen frem 
sin statusrapport for Kvalitetsreformen i 
høyere utdanning. Samtidig varsler univer-
siteter millioner i undervisningskutt. - Jeg 
er glad for at vi nå har fått en evaluering 
av Kvalitetsreformen på bordet, men det er 
et faktum at den rødgrønne regjeringens 
budsjettpolitikk setter Kvalitetsreformen 
på spill, påpeker Venstres Odd Einar Dø-
rum. Solhjell, Aasland og Djupedal har de 
to siste årene drevet med konstant talltrik-
sing der de hevder Norge aldri har satset 
mer penger på høyere utdanning. Dette 
henger rett og slett ikke sammen med de 
faresignalene vi nå mottar fra universite-
tene og høgskolene, sier Dørum.

UTvID LæRERUTDANNINGEN
Høy kompetanse er nødvendig for at læ-
rerne skal kunne utføre sin oppgave på en 
best mulig måte, og for at elevene skal 
ha høyest mulig læringsutbytte. Venstre 
vedtok på sitt landsmøte i år å utvide læ-
rerutdanningen til en femårig utdanning. 
– Tiden er over for den brede allmennlæ-
rerutdannelsen. En utvidet femårig lærer-
utdanning bør gjøres mer fagrettet og i 
størst mulig grad være forskningsbasert. 
Det bør stilles høye fagkrav til den enkelte 
lærer for at han eller hun skal kunne un-
dervise i det enkelte fag og trinn, sier Odd 
Einar Dørum i Kirke- Forsknings- og Utdan-
ningskomiteen.

LæRERKOmPETANSE OG LESEFERDIGHETER
En stor internasjonal leserundersøkelse 
viser at norske elevers leseferdigheter 
er like dårlige nå som for fem år siden. 
Venstre mener at en styrking av lærernes 
kompetanse er det som må til for å styrke 
elevenes leseferdigheter. – Lærerne er 
nøkkelen til å få styrket leseferdighetene 
til elevene. Dersom vi ikke styrker deres 
kompetanse langt ut over det Regjeringen 
legger opp til, kommer vi til å se samme 
resultat etter neste leseundersøkelse, sier 
Odd Einar Dørum i Kirke-, utdannings- og 
forskningskomiteen.

www.venstre.no/skole
sosialt ansvar

vENSTRE FORESLåR KOmmISJON 
mOT vOLD I NæRE RELASJONER
En uavhengig kommisjon bør gjennomgå 
de drapssakene som skyldes vold i nære 
relasjoner, sier tidligere justisminister Odd 
Einar Dørum. En slik gjennomgang kan bi-
dra til å forebygge vold i nære relasjoner 
på en bedre måte i fremtiden. – Hensikten 
med å opprette en slik kommisjon er ikke 
å finne «syndebukker» eller på annen måte 
plassere skyld, presiserer Odd Einar Dørum. 
– Men disse sakene kan gi oss en viktig 
innsikt som kan hjelpe oss til å forebygge 
vold i nære relasjoner på en bedre måte i 
fremtiden, sier Dørum.

UROA FOR AUKANDE BRUK Av TvANG
Bruken av tvang aukar overfor pasient-
grupper som psykisk utviklingshemma, 
psykisk sjuke og demente (Sintef, 2007). 
– Dette er svært urovekkjande og vi må 
innsjå at lovverket ikkje kan løyse alt, 
seier Venstre sin helsepolitiske talsmann 
Gunvald Ludvigsen. – Vi må ha ein auka 
medvitsgjering og opplæring i menneske-
rettane, slik at helsepersonell kan gjere dei 
riktige refleksjonane når det blir snakk om 
bruk av tvang. Det krev eit større fokus på 
tvangsbruk i heile tiltakskjeden, meiner 
Ludvigsen.

UAKSEPTABEL SYKEHUSNEDLEGGELSE
– Nedbyggingen av sykehustilbudet i Kir-
kenes bidrar til en uakseptabel reduksjon 
av livskvaliteten for folk i Øst-Finnmark. – 
Jeg har bedt helse- og omsorgsministeren 
om en skriftlig redegjørelse om problem-
stillingen, sier Venstres Vera Lysklætt. – Vi 
kan ikke godta et dårligere sykehustilbud i 
fylket, og den utryggheten dette fører med 
seg for befolkningen. Med de enorme av-
standene og det tøffe klimaet i Finnmark, 
må vi opprettholde to fullverdige sykehus i 
fylket, sier hun.

www.venstre.no/sosialtansvar

Enighet om å løfte kvali-
teten i eldreomsorgen
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folke-

parti, Senterpartiet og Venstre har kommet til enighet om 

en rekke tiltak for å bedre innhold, kvalitet og kapasitet i 

eldreomsorgen. – Jeg forventer at dette gir et langsiktig og 

mer forutsigbart løft for eldreomsorgen, sier Venstres Gunvald 

Ludvigsen.

Anne Gamme anne.gamme@stortinget.no
– Folk er lei av politisk spill og krangling rundt 
en av vår tids største utfordringer. Utfordringe-
ne i eldreomsorgen er så store og omfattende, 
både når det gjelder hender, kompetanse, kvali-
tet og sykehjemsplasser. Det er derfor vi trenger 
en bredest mulig politisk enighet. Det er jeg 
glad for at vi har fått med denne avtalen. Nå 
er jeg opptatt av regjeringen leverer, og jeg har 
store forventninger allerede i revidert budsjett 
til neste år, sier Ludvigsen.

vERDIGHET
– Dette vil løfte kvaliteten i norsk eldreomsorg, 
og forplikter på tvers av partigrensene til å 
jobbe videre for å sikre eldre mennesker verdige 
omsorgstjenester, uttaler Gunvald Ludvigsen 
(V).

Eldre mennesker skal ha trygghet for å få dek-
ket sine grunnleggende behov, som blant annet 
riktig ernæring, forsvarlig medisinsk pleie og 
gode botilbud. Avtalen sikrer utforming av en 
verdighetsgaranti.

KLAGERETT
– Dette vil klargjøre hva eldre men-
nesker og deres pårørende kan 
forvente, og tydeliggjøre kra-
vene til omsorgstjenestene. 
De eldre og deres pårørende 
skal ha klagerett, uttaler de 
fem helse- og omsorgspoli-
tikerne.

Det er også kommet til 
enighet om en kompetan-
seplan som sikrer satsing 
på helseutdanningene, re-
kruttering og forskning. Be-
hovet for nye omsorgsplasser, 
ombygging og bemanning skal 
vurderes årlig i forbindelse med 
statsbudsjettet.

Hovedpunktene i den felles satsingen er:
•  I en felles helse- og sosiallovgivning skal 

det utformes en verdighetsgaranti som 
blant annet tar hensyn dagtilbud, måltider 
osv.

•  En kompetanseplan for helsepersonell, fors-
kning og rekruttering.

•  Behovet for nye omsorgsplasser, ombygging 
og bemanning skal vurderes årlig i forbin-
delse med statsbudsjettet.

•  Ny og forbedret finansiering av fagskoler 
innen helse- og sosialfag innen 2009.

•  Minst ti geriatere (lege med spesialisering 
på eldres sykdommer) skal utdannes år-
lig i planperioden (nær dobling av dagens 
nivå).

•  Styrking av kompetansetiltak for ansatte 
uten fagutdanning.

•  Undervisningshjemmetjenester som prosjekt 
etter modell av undervisningssykehjem.

•  Prosjektet etisk kompetanseheving utvikles 
over tid til alle kommuner.

•  Investeringstilskudd skal også kunne benyt-
tes til utbygging av enheter i kommunene 
for lindrende behandling ved livets slutt.
•  Tilrettelagte plasser i institusjon for 

demente innen 2015.
•  Alle kommuner tilbyr tilret-

telagte dagaktivitetstilbud til 
demente innen 2015.
•  Økt innsats for tilrette-
legging av eldres egen bo-

lig.
•  Det legges frem for-
slag om opptrapping av 
kulturtiltak fra 2009.

•  Stimulering av frivillig 
sektor til fortsatt bidrag til 

eldreomsorgen.

vernepliktens 
legitimitet
Enkeltmennesket bidrar til samfunnet først 
og fremst gjennom å ta den utdannelse og 
søke det yrket og det livet en selv ønsker, 
ikke gjennom en statlig pliktig tjeneste.

Som ventet bekreftet Venstres prinsipprogram 
støtte til verneplikten. I den anledning har 
Geir Helge Sandsmark og Anne-Karin Pettersen 
et innlegg i forrige utgave av liberal.no. Ver-
neplikten slik den praktiseres i dag har bety-
delige problemer med legitimiteten. Sandsmark 
og Pettersen går langt i å begrunne støtte til 
verneplikten med at alle borgere deltar i den og 
at den dermed sikrer folkelig innsikt i og demo-
kratisk kontroll med forsvaret. 

Faktum er imidlertid at det i dag er et lite 
mindretall av norske menn som gjennomfører 
tjenesteplikten. Når vi vet at behovet for verne-
pliktige soldater forventes å synke i årene frem-
over bør det stilles spørsmål ved legitimiteten 
av tjenesten. I kommende år vil bare 7-8000 
gjøre tjeneste årlig. De vil da rent økonomisk 
tape en betydelig sum i arbeidsinntekt samt at 
de vil få utsatt den yrkeskarriere eller utdan-
ning de er i gang med. Flertallet av deres jevn-
aldrende vil ikke bli pålagt denne byrden. Når 
så få tjenestegjør bør man se på alternativer 
i form av vervet forsvar, som også samsvarer 

bedre med dagens kompetansekrav til militært 
personell.

Det er også en systematisk urettferdighet i 
at tjenesteplikten kun pålegges menn. Man kan 
ikke i 2007 forsvare dette med at kvinner må 
spares for krigens grusomhet eller at kvinner 
ikke er egnet for militærtjeneste. Allikevel ville 
en innføring av kvinnelig verneplikt, uten end-
ringer for øvrig, kun utvide den urettferdighet 
noen norske menn opplever.

Et forslag som ofte kommer opp er å innføre 
en allmenn arbeidsplikt som også omfatter an-
dre sektorer enn forsvaret. SV har programfestet 
nettopp det og andre politikere lufter tanken 
fra tid til annen. Dette må allikevel være den 
dårligst tenkelige løsningen. For det første er 
det trolig i strid med Norges internasjonale for-
pliktelser. Konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter forbyr utrykkelig tvungent eller plik-
tig arbeid, med noen unntak; blant annet mili-
tærtjeneste og alternativ tjeneste for militær-
nektere. For det andre er det en grunnleggende 
illiberal tanke at norske ungdommer skal måtte 
gjennomføre en tvungen tjeneste for å bidra til 
samfunnet. Enkeltmennesket bidrar til samfun-
net først og fremst gjennom å ta den utdannel-
se og søke det yrket og det livet en selv ønsker, 
ikke gjennom en statlig pliktig tjeneste. 

Det må være vernepliktstilhengernes oppgave 
å forsvare en tjenesteplikt for et fåtall av norske 
borgere. Jeg kan ikke se at den har noen legitim 
forankring eller liberal begrunnelse.

INNLEGG
Jan Kenneth Stavenes
2. vara til landsstyret

U-hjelp, humanitær hjelp eller krig?
Norge rasler med sine våpen og sender be-
væpnede styrker til en krig i Afghanistan 
som vi nordmenn vet lite om.

Det er skremmende at vårt land er i åpen krig 
mot en fiende som ikke kommer til orde i norske 
media. Alle vet - ikke minst de militære selv - at 
bevæpnet konflikt ikke løser noe som helst. Det 
å drepe eller skade hverandre gir intet annet 
enn død eller invalidisering. Vi norske velgere 
kjenner lite til bakgrunnen for at norske solda-
ter sendes til krig i Afghanistan. Den nåværende 
norske Forsvarsminister Strøm-Erichsen (Ap) 
burde vite bedre enn krig. Det er diplomatiske 
løsninger ved forhandlingsbordet som gir håp 
for fredelige utsikter.

Norske militære myndigheter sviktet USA og 
NATO den gangen da Irak-unnsetningen startet. 
Den antiterrorkrigen skulle vare 3 måneder med 
et samlet NATO mot terrororganisasjonen Al 
Qaida, i amerikansk regi. Norge nektet å støtte 
USA. Det er en kjensgjerning at AL Qaida utøver 
antivestlig vold og terror. Det er lite trolig at 
Al Qaida står alene i dag. Alle antivestlige kref-
ter står mot Vesten nå. Norge gjorde ikke kort 
prosess mot Al Qaida, men fører egen udefinert 
krig. Det er lett å forstå at den norske Rød-
grønne Regjeringa er gått i kompaniskap med 
Russland, etter omfattende samarbeid mellom 
blant andre StatoilHydro og Gazprom.

Norske soldater burde ikke lenger være til-
stede i Afghanistan. Afghanere bør regjere eget 
land, og motta norsk humanitær hjelp. Afgha-
nistan trenger sykehus og personell, ikke våpen 
og soldater. Videre trengs det assistanse i å ut-
vikle handel og infrastruktur.

INNLEGG
Sverre J.Aune
Medlem i Kristiansand Venstre
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GENERALSEKRETÆREN:

Eit godt år
2007 har vore eit godt år for 

partiet. 

Med valresultatet på 5,9% i september som det 

mest handfaste beviset. Med det beste lokalvalet 

sidan 1971 vart me igjen eit mellomstort parti på 

lokal- og fylkesnivå og. 

Suksess i val kjem ikkje av seg sjølv. Jamt og 

godt arbeid over tid er den einaste sikre opp-

skrifta. Betre dokumentasjon på at lokal- og fyl-

keslaga jobbar godt, enn ein framgang på 51% 

samanlikna med valet i 2003 kan ein knapt få. 

Medlemsutviklinga underbyggjer at Venstre er i 

vekst. 1 500 nye medlemer i år, nesten 3 gonger 

fleire enn i fjor, er formidabelt. I skrivande stund 

nærmar me oss 7 000 betalande medlemer, eit 

nivå me ikkje har opplevd sidan midt på 1990 

– talet. For femte år på rad har Venstre medlems-

vekst, noko me er rimeleg åleine om i klassen.

Det siste objektive målekriteriet som viser at 

me er på gang, er meiningsmålingane. Før va-

let var gjennomsnittet av 8 månadlege målingar 

5,0%, eit halvt prosentpoeng over 2006 – nivået. 

Etter valet ligg snittet på  6,5%. Mykje tyder på 

at valet i år, på same vis som valet i 2005, er eit 

nytt markert sprang i positiv lei. Kan utviklinga 

forklarast? Svaret er sjølvsagt samansett. Ein 

viktig enkeltfaktor er at me over år har hatt dei 

same fire hovudprofilområda: Miljø, småbedrifter, 

sosialt ansvar og skule. Å stå fast ved nokre få 

kjernesaksområde over tid gjev organisasjonen 

tryggleik og skapar eit langt klarare bilete av kva 

Venstre står for, internt og eksternt. 

Kombinert med fylkes- og lokallag som driv 

godt; over 120 lokallag har td køyrt eitt eller 

fleire V- skulekurs, fylkessamlingar vert tilskipa 

kontinuerleg, tilnærma alle fylkes- og lokallag 

brukar www.venstre.no aktivt, Venstre er i media 

i eit omfang som aldri før osv, er det liten tvil 

om at me er inne i ein god, positiv og tildels 

sjølvsforsterkande spiral. Alt ligg til rette for at 

målet om 9% i 2009 er innan rekkevidde. Ram-

mene rundt oss har sjeldan vore betre. Slik sett 

er det meste opp til oss sjølve for 

å utnytta potensialet opti-

malt. Det krev likevel ein 

innsats frå alle som er 

minst like sterk fram-

over som i år.  

Med det som nytt-

årsløftet på vegne av 

VHO takkar eg for eit 

svært godt og inspi-

rerande Ven-

stre-år!Terje Breivik
generalsekretær

Snittet av målinger i oktober og november for Synovate, Opinion, TNS Gallup, Sentio Research Norge, Nor-
stat, Norsk Respons og Infact. Mandatberegning er for oktober. Kilde: Bernt Aardal (www.aardal.info).

meningsmålinger

kalender 2008
JANUAR
26.  Lørdagsseminar: Hva gjør jeg som folkevalgt? (Venstres Hus)
26.-27.  Årsmøte i Sogn og Fjordane Venstre
28.  Sentralstyremøte

FEBRUAR
1.-2.  Årsmøter i Buskerud Venstre og Sør- og Nord Trøndelag Venstre (Trondheim)
2.-3.  Årsmøter i Nordland Venstre (Bodø) og Rogaland Venstre (Sola)
8.-9.  Årsmøter i Telemark Venstre (Langesund), Østfold Venstre (indre del av fylket), Oppland Ven-

stre, Vestfold Venstre og Hedmark Venstre (Eidskog)
9.  Årsmøter i Akershus Venstre, Vest-Agder Venstre (Flekkefjord) og Aust-Agder Venstre
9.-10.  Årsmøter i Finnmark Venstre (Karasjok) og Hordaland Venstre (Bergen)
16.-17.  Årsmøte i Troms Venstre (Borkenes)
23.  Lørdagsseminar: Venstreskolen1 for kursholdere (Venstres Hus)
28.-1.3  Årsmøte i Oslo Venstre (Håndverkeren)

mARS
2.-3.  Årsmøte i Møre og Romsdal Venstre
7.-9.  Sentral- og landsstyremøte (Oslo)
29.  Lørdagsseminar: Venstreskolen for kursholdere (Venstres Hus)

APRIL
10.  Sentral- og landsstyremøte (Sundvolden)
11.-13.  Landsmøte på Sundvolden
26.  Lørdagsseminar: Slik kommer du i media (Venstres hus)

mAI
19.  Sentralstyremøte
31.  Lørdagsseminar: Kampanjer og aksjoner fra A-Å (Venstres Hus)

JUNI
13.-15.  Sentral- og landsstyremøte

AUGUST
20.  Sentralstyremøte

SEPTEmBER
26.  Sentralstyremøte
27.-28.  Landsstyremøte (Oslo)

OKTOBER
17.  Sentralstyremøte
18.-19.  Landsstyremøte
25.  Lørdagsseminar: Budsjettseminar for folkevalgte (Venstres Hus)

NOvEmBER
10. Sentralstyremøte
29. Lørdagsseminar: Venstres info./markedsføring frem mot valget i 2009 (Venstres Hus)

DESEmBER
12. Sentralstyremøte
13.-14. Landsstyremøte (Oslo)

Parti Oktober mandater okt November
Ap 31,9 58 30
Frp 21,4 37 22,4
Høyre 18,1 31 17,8
SV 6,7 11 7,2
Krf 6,1 10 6,2
Sp 6,1 10 6,7
V 6,8 12 6,2
Rødt 1,5 0 2,1

visjoner og realisme om tog
Venstre deler visjonene om 

et høyhastighetsnett for 

tog i sør-Norge, men det er 

farlig hvis togdebatten nå 

blir så luftig at den skyg-

ger for de viktige kortsik-

tige tiltakene. Nye høyhas-

tighetsnett ligger uansett 

langt fram i tid.

På veien dit kan vi gjøre ting som løser pro-
blemer langt raskere, men som også legger til 
rette for senere høyhastighetstog. Venstres 
leder Lars Sponheim nevnte ett av tiltakene 
i Stortingets spørretime sist onsdag (7/11), 
nemlig Ringerikstunnelen. Den vil alene for-
korte reisetiden mellom Oslo og Bergen bety-
delig, og vil åpne opp for et stort nytt nær-
område til Oslo.

Et annet og enda viktigere tiltak er dob-
beltspor mellom Oslo og Ski, som fortsatt 
skyves ut i det blå. Dette er en stor flaskehals 

i dag – både for lokal- og fjerntrafikk. Høy-
hastighetstog mellom Oslo og Gøteborg har 
dette som første forutsetning.

Venstre er vel så opptatt av disse tiltakene, 
og har i motsetning til regjeringen bevilg-
ninger til Ski stasjon inne på vårt alternative 
statsbudsjett for 2008. Det handler om vilje 
til å prioritere, ikke om økte skatter, slik SV 
hevdet i Østlandets Blad nylig.

Borghild blogger i Venstre-bloggen: 
http://www.venstre.no/blog/venstre

Les flere Venstre-bloggere her: 
http://www.venstre.no/bloggere

BLOGGEN
Borghild Tenden
Venstres medlem i 
Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomité

Nytt skuleringstilbod i 2008:

vHO sine laurdagsseminar 
I 2008 startar VHO opp med eit nytt skulerings-
tilbod! Siste laurdag i kvar månad blir det semi-
nar på Venstres Hus i Oslo for alle interesserte 
medlemmer. Juni, juli og august er seminarfrie. 
VHO gjev ikkje reisestønad, men vi spanderar 
kaffi og enkel lunsj. Påmelding til laurdagsse-
minara sendar ein til trude@venstre.no. Dersom 
eit seminar passerar deltakargrensa på 25 gjeld 
prinsippet om førstemann til mølla. 

�6. Januar: Kva gjer eg som folkevald?
Er du folkevald? I så fall bør du melde deg på 
dette seminaret. Du vil mellom anna få tips om 
saker som du kan fremje lokalt, du vil lære kor-
leis du skal arbeide opp mot media og du vil få 
kunnskap om korleis du kan fylle ombodsrolla i 
kommunen din. 

Tid: Kl.12-16, Stad: Venstres Hus
Påmeldingsfrist: 21. januar.  
Ansvar: Lars-Henrik

�3. Februar: venstre-skulen � for kurshaldarar
Venstre har utvikla ein Venstreskule i fire trinn. 
Trinn 1 er rekna for nye medlemmer og for dei 
som ønskjer å bli meir aktiv, og har eit omfang 
på ca. 4 timar.  Er du interessert i å bli kurshal-
dar for trinn 1 i ditt fylke, bør du melde deg på 
laurdagsseminaret 23.februar eller 29.mars.  

Tid: Kl.12-16, Stad: Venstres Hus
Påmeldingsfrist: 18.februar.
Ansvar: Lars-Henrik

�9. mars: venstre-skulen � for kurshaldarar
Venstre har utvikla ein Venstreskule i fire trinn. 
Trinn 1 er rekna for nye medlemmer og for dei 
som ønskjer å bli meir aktiv. Er du interessert 
i å bli kurshaldar for trinn 1 i ditt fylke, bør du 
melde deg på laurdagsseminaret 23.februar eller 
29.mars.  

Tid: Kl.12-16, Stad: Venstres Hus
Påmeldingsfrist: 24.mars. 
Ansvar: Lars-Henrik

�6. April: Slik kjem du i media
Veit du kva du skal gjere for å kome i media? På 
dette kurset får du alle triksa. Det blir praktisk 
undervisning med Venstre sine beste medieråd-
gjevarar på Stortinget. 

Tid: Kl.12-16, Stad: Venstres Hus
Påmeldingsfrist: 21.april. 
Ansvar: Infoteamet.

Fleire laurdagsseminar: 
31. Mai: Kampanjar og aksjonar frå A-Å
27. September: Informasjons- og kommunika-
sjonsarbeid lokalt
25. Oktober: Budsjettseminar for folkevalde
29. November: Venstre sin informasjons- og mar-
knadsføringsstrategi Val09

Gå inn på www.venstre.no for meir informasjon. 

Behov for skulering?

VHO vil gjerne hjelpe til med skule-

ring ute i organisasjonen. Det kan 

vere gjennomføring av Venstre-sku-

len, medietrening for folkevalde, 

inspirasjonsseminar for fylkesstyret, 

skulering i aksjonsverksemd, i tale- 

og debatteknikk osv. Ta kontakt der-

som du/de har eit spesielt ønskje.   

Lars-Henrik Michelsen,

organisasjonsrådgjevar 

E-post: lars-henrik@venstre.no
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Utnevnelsen av Norges første statsråd med 
innvandrerbakgrunn, med påfølgende gufs og 
grums, er et høyt passende øyeblikk til å ut-
fordre den konvensjonelle visdommen om hva 
rasisme og fremmedhat faktisk er. Enkelte for-
klaringer er vi vel vant med – biologisk betin-
get mistro for alt som kommer utenfra ens egen 
stamme eller gruppe; menneskers frykt for det 
ukjente; kynisk omdirigering av folkets natur-
lige fiendskap mot sine økonomiske utbyttere i 
retning av nye og vergeløse mål; den politiske 
korrektheten som terger folk mot seg. Alle disse 
mekanisme er utvilsomt reelle. 

SJåvINISmE OG EGENKJæRLIGHET
Vi har imidlertid fokusert for mye på hatet mot 
den andre, og ikke nok på hvordan alle typer 
sjåvinisme tilrettelegger for større egenkjær-
lighet. I en tidsalder som vaser om «det gode 
selvbildet» – faktisk i den grad at det blir en 
menneskerettighet å stadig få ros – kan det 
virke paradoksalt å forbinde selvrespekt med 
brune holdninger. For å teste tesen bør vi imid-
lertid spørre oss selv: hva gjør så et menneske 
som ønsker å tenke gode tanker om seg selv, 
men som egentlig ikke har særlig overbevisende 
grunner til det? Sjåvinisme tilbyr nye muligheter 
for selvbeundring til de som ellers skulle mangle 
dem; for uansett hva slags null eller skurk du 
måtte være, kan du likevel trøste deg selv med 
at du er en del av noe som virkelig er stort. 

Er du for eksempel dypt uvitende, men ønsker 
likevel å ta din del av den ukritiske selvbeundrin-
gen som psykologene nå til dags formaner til, har 
du egentlig to valg: å lese mer (slik den gamle 
arbeiderbevegelsen gjorde), eller å identifisere 
deg med «folket» – det vil si, med dem som i 
kraft av sin sancta simplicitas betraktes som mer 
virkelige og genuine enn de normalt beleste, som 
da trygt kan foraktes som «pretensiøse».Det sier 
seg selv at det andre valget er enklere, særlig når 
populærkulturen har snudd det fordums snobbe-
riet på hodet og oppmuntrer deg til å se ned på 

de kunnskapsrike. Da velger du et kognitiv og 
lingvistisk grep som tillater deg å gratulere deg 
selv, i stedet for å måtte sette deg ned og gjøre 
anstrengelsen for å lære noe. 

FREmHEvE EN EGENSKAP
En annen strategi er å fremheve en egenskap 
av deg selv som du ikke kan fratas, men som 
heller ikke krever noe av deg. Uten å anstren-
ge deg selv på noen måte, havner du derved i 
engelenes selskap. For eksempel kan du finne 
en overdreven stolthet i å være borger av en 
«stor nasjon» eller et land med en «stor fortid». 
Denne storheten kan bestå av historiske bragder 
som du ikke deltok i eller litterære verk som du 
ikke engang har lest. Et annet fristende alter-
nativ er at du kan skryte over at du kommer av 
«en gammel slekt» – som om ikke alle slekter er 
like gamle. Eller kanskje du gikk på en fornem 
britisk eller sveitsisk kostskole, selv om du ikke 
lærte noe der. 

Det er like lett å avvise skyld for de usle tin-
gene du har gjort, som det er å kreve din andel 
av æren for store ting som du aldri har gjort. 
Dette gjør du simpelthen ved å identifisere alle 
laster og alt ondskap med bestemte fysiske 
egenskaper som du ikke har – og som derfor 
må tilskrives «de andre». Dersom du f.eks. hen-
viser all egoisme, griskhet, grusomhet og løgn 
til det motsatte kjønns iboende natur, befinner 
du deg plutselig i en etisk stilling som er hevet 
over iallfall halvparten av menneskeheten. Og 
det er sannelig ikke å fnyse av. Ikke på noen 
annen måte kan du få et slik lettvint grunnlag 
for selvrettferdighet og selvbeundring; ikke på 
noen annen måte kan du klatre så lett oppover 
den moralske rangstigen. 

BILLIG NåDE
Rasismen tilbyr den samme «billige nåde». Der-
som du mistenker, dyp i ditt stille sinn, at du er 
en null og en taper – eller om du er pinlig klar 
over det og får høre det i tide og utide fra andre 
– da har du likevel en redning. Du kan være av-
vist og foraktet av alle, men dersom du tenker 
over at du er hvit, så er du reddet. Selv om det 
å være hvit egentlig bare er en mutasjon som 
tillater den bleke rasen å få tilstrekkelig Vita-

min D ut av det skrale nordlige solskinnet, kan 
du velge å tilskrive denne tilstanden alle dyder 
og verdi. Vips, så står du plutselig enda høy-
ere oppe på rangstigen. Selvfølgelig befinner 
det fremdeles mange mennesker ovenfor deg på 
rangstigen – alle de hvite som virkelig har gjort 
noe med livet sitt. Men dét kan du leve med, for 
du har likevel rikelig med fargede mennesker å 
se ned på. 

Av denne grunnen er det en helt forfeilet anti-
rasistisk strategi å påpeke at brorparten av ver-
dens befolkning faktisk er svarte eller brune eller 
i det minst olivenfarget, fordi jo færre «hvite» 
det er, desto nærmere toppen av den innbilte 
pyramiden kommer du, den hvite nullen. Dersom 
sorteringen din i tillegg definerer bort alle ikke-
nordiske hvite som degos og lignende, da havner 
du i den øverste promille av verdens befolkning. 
Og det må jo være nesten like bra som å være 
astronaut eller Nobelprisvinner. 

EGENINNSATS ER vANSKELIG
Alt dette er skyggesiden av menneskets natur-
lige behov for å føle at vi «er noe». Å være noe 
på grunnlag av egeninnsats er dessverre meget 
vanskelig. Dessuten er det enkelte av oss som 
har en psykologisk oppbygging og barndomsbal-
last som langt på vei forhindrer at vi får noen 
glede selv ut av våre reelle bragder og meritter. 
Idealet vil alltid være en indre fred som redder 
oss fra evig misnøye med vårt eget liv og våre 
egne bedrifter. En slik indre fred kan også skåne 
andre fra narsissistiske omveier til selvrespekt, 
slik som å bygge vår identitet og vår selvdig-
ging på uvitenhet, slektsbånd, statsborgerskap 
eller hudfarge. Men en slik indre fred er vanske-
lig å skape, og blir neppe lettere når politikerne 
blander seg inn. For politikk er mer enn klas-
seinteresser og pragmatiske veivalg; politikk 
handler også om å tilfredsstille vanlige folks 
mindre tiltalende følelsemessige behov, slik at 
de ikke lenger legger merke til hvor mye av sin 
hverdag de må bruke på å tilfredsstille de rikes 
økonomiske behov. I stedet for «fingrene fra fa-
tet» blir kampropet som hos Leticia Musgrove i 
«Monster’s Ball» -- «make me feel gooooood!» 

Gi oss noen å se ned på!

helt liberalt
unge venstres side

Når fremmedhat løfter 
vårt selvbilde
Du kan være avvist og foraktet av alle, men dersom du tenker over at du 
er hvit, så er du reddet. Vips, så står du plutselig enda høyere oppe på 
rangstigen.

KRONIKK
David C. Pugh
Bergen

Gi de illegale inn-
vandrerne amnesti
Vi har i dag opp mot 10 000, kanskje flere, 
som våkner opp i Norge uten mulighet til å 
være en del av Norge. Dette er personer som 
ikke har tilgang til helsetjenester, utdanning 
og blir utnyttet på det grovest på arbeids-
markede. De har fått navnet «de papirløse». 
Jeg velger å kalle de for de rettsløse. Dette 
er en situasjon som skulle fått enhver stats-
råd til å handle og sette sine spor med ra-
dikale endringer. Det kan være det var det 
Bjarne Håkon Hansen tenkte, men jeg er vel-
dig skuffet over konklusjonen. Hansens svar 
er retur retur retur og ser tydeligvis uteluk-
kende på dette som et problem. 

Unge Venstre ser på dette som en åpenbar 
mulighet til å sette seg ned å revurdere den 
innvandringspolitikken som Norge har ført 
siden man innførte innvandringsstopp på 70-
tallet. I dag møter man en globalisert verden 
hvor folk beveger seg og søker nye steder 
med nye muligheter. Noen på bakgrunn av å 
være forfulgt og andre for en bedre inntekt 

som kan hjelpe de som blir igjen hjemme. 
Det burde være en plikt for politikere å følge 
opp og tilpasse denne situasjonen med et 
mer åpent og rettferdig system. 

Unge Venstre mener at et kollektivt amnesti 
er den eneste løsningen på dagens situasjon 
for de rettsløse i Norge. Det er mange enkelt-
skjebner som i dag føler seg feilbehandlet og 
ikke tør å ta opp saken igjen ovenfor myn-
dighetene. Jeg mener at vi må ta et oppgjør 
med et system som er feilslått. Det må gis 
amnesti til de som i dag sitter som rettsløse 
i Norge og det må innføres en ærlig dør til 
Norge for fremtidens innvandrer!

Anne Solsvik
leder i Unge Venstre

vi er en organi-
sasjon i vekst
Et godt valg, synlighet i media og bra 
vervearbeid rundt om har ført til at vi nå 
har rundet 1300 registrerte medlemmer. 
Det er en økning på 20% siden i fjor! Nå 
frem mot jul er utfordringen å få alle til 
å betale. Her må fylkeslagene og sentralt 
jobbe sammen. Har du ikke fått betalt? 
Mangler du betaingsinformasjon? Send 
en e-post til britt@liberal.no.

Vi har også i løpet av høsten fått flere 
nye lag; i Harstad, Mo i Rana, Ringerike, 
Grenland og Kristiansand. Enda flere er 
planlagt på nyåret. Velkommen!

Mange av de nye lederne her var med 
på det vellykkede lederseminaret holdt i 
Oslo i oktober. Vi planlegger et nytt le-
derseminar til våren. UV-skolen har også 
blitt holdt av flere lag rundt omkring, 
med bl.a. større samlinger i Porsgrunn og 
Tromsø. Husk å følge med på medlems-
sidene våre. De er revitalisert og det blir 
det mer aktivitet utover. 
(uv.no/intern eller klikk 
deg inn fra forsiden)

Sindre Hervig
generalsekretær

Unge venstre fyller 99 år!
I forbindelse med Unge venstres 99-årsdag blir det fest og 

gøy! vi inviterer igjen alle gamle Unge venstre-folk til å feire 

seg selv. vi vil avholde arrangementet i Oslo den �6. januar fra 

kl �7.00. og ut i nattetimene. 

Tema for årets bursdag er sosialt ansvar. Hva ligger i begrepet og 

hvor går Unge Venstre og Venstres politikk på dette områdene? Vi 

vil invitere innleder til å si sitt og dere til å si deres. 

Påmelding til generalsekretæren på sindreh@liberal.no.

 Aldersgrense for arrangementet er 18 år. 
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Heftige afrikanske rytmer satte tonen for Ven-
stres landsstyres julebord. Marimba og sørafri-
kansk Moheir-geit har kanskje lite med Østfold 
og et tradisjonelt norsk julebord. Nei da. Ifølge 
Venstres eneste kommunerepresentant i Rygge, 
Finn-Erik Blakstad, og innehaver av Ekeby gård, 
går det veldig fint. Dessuten spises det mest 
geitekjøtt i verden, og ikke teite sauer eller 
dumme gris. Geiten kan dessuten klatre i tårn, 
fortalte de på den ombygde låven på Ekeby. 

På ekte kebabvis hadde geita rulla i timevis i 
horisontal stilling (og ikke vertikal, slik de gjør 
på simple kebabsjapper inne i byen). Men i 
motsetning til en del kebabsjapper var kjøttet 
nydelig stekt, kuttet i biter av den danske kjøtt-
maestro Mikael Rasmussen (nei, ikke han syk-
kel-mannen), og servert på en seng av persil-

lerotmos, en dash cherrytomater og en eller to 
asparges. Kjøttet var mørt som smør, og smaka 
heilt himmelsk. Vinen het Goat do Roam, Finn-
Erik importerer den til Norge, og er få kjøpt på 
polet. Bør prøves. Geit er greit, også på jule-
bord. God Jol.

Mer om Ekeby finner du på www.ekeby.no 

siden sist

Denne gangen gir vi dere 5 gode grunner til 
at Frp er rimelig uaktuelle å sitte i regjering 
med.

NEGER
– Han var jo neger. Jeg har ikke noe pro-
blem med bruken av ordet «neger». For 95 
prosent av befolkningen er neger et for-
ståelig ord for en person som har etnisk 
bakgrunn fra Afrika. 

Ulf Erik Knudsen (Frp) gir ikke opp 
raseteoriene helt enda (vG Nett)

AKADEmISKE LOvER
– Hensynet til norsk sikkerhet må gå foran 
akademiske problemstillinger i internasjo-
nale konvensjoner.

Per Willy Amundsen (NTB)

«HUNDE-BYRåDEN»
– Vi må sørge for at de som er her blir 
integrert på en skikkelig måte. Det inklu-
derer opplæring i både språk og hvordan 
vårt samfunn fungerer. Det handler om 
grensesetting, og er ikke annerledes enn 
å oppdra barn eller hunder.

Øistein Christoffersen (BT)

FREmmEDE mAKTER
– Hun er lojal mot fremmede makter.

Per Willy Amundsen om utnevnelsen 
av manuela Ramin-Osmundsen 

(Dagbladet)

SPERR DEm INNE
– Lukkede asylmottak er utvilsomt det til-
taket som kan få en slutt på dette. Det 
sier seg jo selv; har man lukkede mottak vil 
ikke innvandrerne ha anledning til å stikke 
fra mottakene og gå under jorden.

Per Willy Amundsen (Frp.no)

B-BLAD
Retur: 
Venstres Hovedorg.
Møllergt 16  0179 OSLO

partifolk

I avdelingen for inkurierer nevner vi at vår 
kjære medlemssekretær, may Hamilton, som 
nylig er  hjemkommet etter en tur til  Kapp 
Verde-øene, fylte 65 år den 17. november, og  
at Helene Freilem Klingberg blir 71 år den 
20. november 2007.

Over i desember starter vi med å nevne at 
Jennie Nicola Johnsen fylte 30 år 3. desem-
ber, og er dermed over i de voksnes rekker, 
mor har hun blitt også. Det er faktisk samme 
dag som Hanne Hansson i Aust-Agder ble 51 
år. Thomas Hansen ble 33 år 5. desember. På 
selveste Lucia-dagen 13. desember jubilerte  
informasjonssjefen i Venstre, Steinar Bertin 
Haugsvær (ja, mellomnavnet er riktig!), og 
ble hele 40 år! Vår kjære husdanske John 
Hamilton ble 64 år 16. desember.

Tidligere samferdselsrådgiver Alfred Bjørlo 
har funnet en sti over fjellet, og har flyttet 
tilbake til gamle røtter. 17. desember fylte 
han 35 år. Ingvild vevatne i Asker fyller 57 
år 19. desember, Jorunn Holter i Frogn blir 
74 år 23. desember, mens Torunn Sandvand 
blir 60 år på selveste nyttårsaften.

I 2008 (jøss som tiden går) starter vi med 
å nevne at tidligere fylkestingsrepresentant 

i Akershus Pål Graff blir 35 år 3. januar. 4. 
januar fyller Ole Christer H. Lund i Stange 
28 år. Aina Dahl i Tønsberg blir hele 56 år 5. 
januar. Bjarki Eggen, sekretær for Oslo Ven-
stres bystyregruppe, fyller 40 år samme dag 
som Harald Hove fra Hordaland fyller 59 år, 
nemlig 10. januar.

Lederen i Rogaland Venstre, Helge Solum 
Larsen, fyller 39 år 14. januar. Anders Gås-
land fyller 40 år 16. januar, mens Stein Roar 
Nervik blir 33 år 18. januar. Jan Toft i Gaus-
dal fyller 59 år 21. januar. Celine mowinckel 
fyller 26 den 21. januar. Bjørg Berg Jensen 
fra Fredrikstad fyller 76 år 23. januar. Guro 
Fjellanger blir 44 år 26. januar, og vi tar 
med at åse Tveiten fyller 71 år 31. januar, 
også i år. Det er ikke fordi hun har veldig 
lyst å være 71 år, men fordi denne redak-
tør har rotet litt med alderen hennes i 2006 
og 2007, men hun er altså født i 1937, og 
jubilerte altså i 2007. Endelig ble det rett 
(håper jeg...)

Vi gratulerer. Og ønsker alle sammen god jul 
og godt nytt år og alt det der...

MILJØMERKET

241                                    501

Trykksak

Sørafrikansk «kebab»


