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«Det er snakk om flere tusen 
arbeidsplasser til sjøs».

Skal norsk skipsfart
utraderes?
Vi som har seilt en stund,
skaffet en stor del av livs-
grunnlaget langs hele kys-
ten, og landet for øvrig, før
oljen ble oppdaget. 

Vi har fremdeles en god
del flinke og handlekraftige
sjøfolk igjen. Hva skal vi gjø-
re med dem? Skal de bare
radereres vekk? Har regje-
ringen glemt hvem som la
grunnlaget for norsk vel-
stand? Skal alle arbeidsplas-
ser til sjøs ofres for billigere
og importert arbeidskraft?

Hvordan kan en regjering
sette tusenvis av arbeids-
plasser på spill, når de vet at
det vil koste mye mer å ha
dem arbeidsløse? Hva med
alle sykemeldte som vil bli
resultatet av slik politikk? 

I dag har vi fremdeles
dyktige sjøfolk med lang er-

faring. Legger vi forholdene
til rette, kan arbeidsplasse-
ne bevares og vi har kunn-
skap til å lære opp nye.

Det kan ikke være slik at
Nordsjøen, vår egen «kjøk-
kenhage», skal bemannes
med utenlandske rederier
og ditto mannskap når vi har
kunnskap, skip, mannska-
per og muligheter selv.

Det er snakk om flere tu-
sen arbeidsplasser til sjøs og
opptil seksti tusen sjøfarts-
relaterte arbeidsplasser på
land. Med et slik perspektiv
er det helt umulig å forstå at
de i det hele tatt tør å tenke
tanken, på å radere ut norsk
skipsfart. 

På vegne av Seilende
Oljearbeideres

Forening (SOF).
Bergen

FØRSTEREISGUTTER: Bildet er tatt i året 1900 - i et
århundre hvor mange gutters store drøm var å «gå til
sjøs». Foto: SCANPIX

Må norske sjøfolk gå i land?
Vil virkelig regjeringen rasere dist-
riktene?

Regjeringen vil i forslaget til stats-
budsjettet fjerne refusjonsordningen
for sjømenn, og da blir den norske
sjømann for dyr for norske rederier. 

Når den norske sjømann går i land
og rederiene flagger ut, vil det føre til
at rederiene vil kjøpe tjenester og
ytelser i andre land. På sikt vil dette
føre til nedleggelse av maritim leve-
randørindustri som igjen er med på å
opprettholde en rekke andre bedrif-
ter i distriktene. 

Er det regjeringens politikk å ska-
pe større arbeidsledighet i distrikte-

ne? Er ikke regjeringen klar over at
det er i distriktene verdiskapende in-
dustri foregår? 

Nå må politikerne slutte å holde en
hel næring for narr to ganger i året,
og komme med en varig ordning om
vi skal ha norske sjømenn eller ikke.
Vi synes det er merkelig at Norge ik-
ke har råd til å ha sine egne sjøfolk,
når resten av Europa har det. 

Dag Egel Økland
Per Herman Syre

Dag Aksland
Nautikk studenter ved

Haugesund Maritime/Tekniske
Videregående Skole

Til å gråte over
Vi har alle fått med oss de emosjo-
nelle utbruddene til Frp etter at
regjeringens triste forslag til
statsbudskjett ble lagt frem. Det
som virkelig har fått tårekanale-
ne til å åpne seg hos Hagen og
hans disipler, er økningen i bi-
standsbudskjettet. Ja, for hvor-
dan kan vi egentlig finne på å ten-
ke på mennesker som trues av
krig og sult når mange nordmenn
ikke engang har «råd» til å kjøpe
seg sprit på Polet? Noen er til og
med så fattige at de presses til å
kjøpe 10-litersdunker med smug-
lersprit. Det er så synd på oss
nordmenn at det er til å gråte
over.

Eirik Lande - student, Trondheim

Først sint, 
så kjempeglad
Jeg ble litt sint da jeg hørte på nyhetene
at politikerne gir seg selv en gedigen
lønnsøkning, samtidig som de maner
andre til moderasjon, men så ble jeg
kjempeglad da jeg hørte stortingspresi-
dent Kosmo si at det bare var det samme
som resten av lønnsmottakerne får. (En
stortingspresident farer vel ikke med
løgn.) Og jeg gleder meg til at min pen-
sjon stiger med minst 2 500 kroner i må-
neden, for vi pensjonister og trygdede er
vel å regne for medlemmer av samfun-
net og burde få det samme som resten.

Nå har også politikerne gitt seg selv en
gyllen sjanse til å bevise at de mener noe
med alt pratet om utjevning, og kan gi
kronetillegg og ikke prosenttillegg.

Odd-Arne Fjeld
ufør statspensjonist

Over-
produksjon
Nationen melder om prisras
på sauekjøtt og store tap for
bøndene. Norsk Kjøtt skyl-
der på overproduksjon av
sau og lam.

Ulven har altså ikke tatt
nok sauer på beite i år.

Likevel må vi ikke glem-
me at det er ulven som repre-
senterer den største trusse-
len mot bygdenorge...

Tormod Vaaland Burkey
Fellesaksjonen for ulv

Legevisitt 
anno 2002
Målbevisst
arroganse
fyller sykehusrommet.
Herr doktor
er her.
Mine
tunge hjertesukk
finner
ingen ledig plass.

Camilla Reinertsen - Oslo

Det må jo være deilig å være rik, da

man slipper alle pengeproblemer.

Måtte fanden ta kapitalismen.

Runar Andersen - Svolvær

Om jeg var rik...

Når kommer 
massakren?
l l Etter to drapshandlinger med
HV-våpen på et halvt år har politi-
kere og forsvarssjef i mangel på
handlekraft begitt seg hen til dis-
kusjoner. I mellomtiden skjer intet.
80 000 AG-3 med skarp ammunisjon
er spredt i hver eneste by og bygd i
dette landet. De grusomme familie-
og vennedrapene til tross, den vers-
te drapsaksjonen gjenstår, en ren
massakre. AG-3 er et maskingevær.
Hver HV-soldat har utlevert fem
magasiner som hvert kan fylles
med 20 skudd. Ammunisjonen er så
kraftig at et prosjektil kan gjen-
nombore flere mennesker. Det er
ikke gitt at en mental kollaps bare
skal ramme den nære omgangs-
krets. En gang kan målet simpelt-
hen være samfunnet forøvrig – en
folkemengde.
l l En trenet soldat kan skifte ma-
gasin på et par-tre sekunder. Der-
med har han disponibelt 100 skudd
som kan avfyres blindt inn i en
menneskemengde, før han må et-
terfylle og kan overmannes. Å dre-
pe og skade et hundretall mennes-
ker vil ta mindre enn et minutt.

Noen synspunkter har vært fram-
me:
1. Det er mulig at det en gang syntes
nødvendig å ha så høy beredskap at
vernepliktige måtte ha våpen og
ammunisjon hjemme. I dag er det
ytterst tvilsomt om et militært an-
slag skal komme overraskende,
uten at det har skjedd en forverring
over tid i forholdet til våre nabo-
land. Ved et terroranslag er det poli-
tiets antiterrorstyrke som aktive-
res, eventuelt med bistand fra For-
svarets spesialkommando.
2. Det er så mye våpen ute at en
drapsmann like fullt vil kunne skaf-
fe seg et annet våpen. Mulig det,
men det er ikke gitt at han har et
slikt våpen tilgjengelig akkurat når
drapsønsket slår til. Dessuten – det
er vesensforskjell på et maskinge-
vær og andre håndvåpen som avfy-
rer enkeltskudd.
3. Kammerlås er dyrt, og den er an-
takelig relativ enkel å dirke opp.
Det er gratis å inndra tennstempel
og tennstempelfjær. En hel tropps
beholdning av disse vitale delene
får plass i en matpakkeboks og kan
leveres ut ved utrykning. Inndra-
ging av disse delene kan skje i mor-
gen, så kan de høye damer og herrer
gjerne fortsette diskusjonene om
permanent løsning i sine fora. Det
er ikke mer jobb å dele ut et tenn-
stempel enn å låse opp en kammer-
lås når avdelingen rykker ut. Mon-
teringen tar under halvminuttet.
l l Man må gjerne tro at militær
makt gir beskyttelse. I dag er imid-
lertid den største risikoen knyttet
til en liten andel av våre beskyttere,
mennesker som i en livsfase er ute
av kontroll. Hertil kommer at Hei-
mevernet ikke har mulighet, og
kanskje heller ikke vilje til, å sile
personellet godt nok.

HV-våpen kan også komme kri-
minelle i hende, som i og for seg er
mindre risikabelt enn når folk blir
sinnssyke. Jeg husker selv en episo-
de der et HV-befal begikk en forbry-
telse mot en underordnet, og denne
ba om at befalingsmannen burde
forflyttes. Svaret fra Heimevernet
dengang, både fra distriktssjef, om-
rådesjef og hovedverneombud, var
at forbrytelser var Heimevernet
uvedkommende så lenge ikke For-
svaret var mål for forbrytelsen.

Kriminelle elementer kan derfor
melde seg frivillig og fullt lovlig få
utlevert våpen og ammunisjon.
Uten at jeg har grunnlag for å si noe
om hvem som står bak, minner jeg
om at AG-3 er et hyppig benyttet vå-
pen under ran her i landet.

Terje Marøy
Vpl. major/fhv. offiser i HV


