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Takk for   
god hjelp
– Lørdag 14. 
september 
ble jeg 
hentet med 
ambulan-
sen, innom 
legevakta i 
Drammen, 
rett inn på akutten på 
sykehuset og innleggelse 
tvert i fire dager. 

– Jeg vil rette en stor takk 
til alle jeg var innom mens 
jeg var innlagt.  Ambulanse-
personale, akutten, nevrolo-
gisk avdeling, studenter, 
pleiere, leger, kirurger og til 
kokka i 10. etasje.

– Tusen takk for kjempefin 
«service» og nydelig mat.  
Dere står på hele tiden. Dere 
smiler, hjelper, trøster oss 
hele tiden og skaffer det vi 
ber om. Dere er herlige. Klem 
til dere alle fra en fornøyd 
pasient på rom 1002, 
Annette fra Berger.

Mobilbruk 
ødelegger
– Det er jo soleklart at 
mobilbruk på skolen 
ødelegger for undervisnin-
gen.

– Dessuten burde elevene 
få det mye strengere angå-
ende prating og forstyrrelse i 
timene.

– Gjensitting og ekstra 
lekser tror jeg er et godt 
virkemiddel.

– Det er på tide å få tilbake 
«spanskrøret», sier en kar 
som kaller seg «Tom».

● MIN lINjE
Send inn på e-post: 
min_linje@dt.no
SMS: Kodeord MIN LINJE til 03232 
eller tlf. 32 20 40 00.

Fremskrittspartiet forsømmer ingen 
anledning til å minne om at de vil 

slippe færre inn i landet og at de som 
skal få komme, bør bli som oss.  Men når 
dette oppfattes som høyrepopulistisk, 
blir de snurt. Da er de ofre. Ofre for 
misforståelser basert på det de kaller 
«tilfeldige og løsrevne sitater».  For 
eksempel fra lederen i Oslo FrP, 
stortingsrepresentant Christan Tybring-
Gjedde eller fra partileder Siv Jensen. I 

fjor fikk 34.600 utlendinger opphold 
Norge. Av disse var bare 5.200 asylsø-
kere/flyktninger. 7.300 kom for å ta 
utdanning. Den aller største gruppen 
var familiegjenforening, 12.500. Nær 
halvparten av disse kom som ektefelle 
til en norsk eller nordisk statsborger.  
Med andre ord, norske menn (og noen 
kvinner) finner seg ektefelle i land 
utenfor Europa. Den største gruppa 
kommer fra Filippinene. Hvis FrP får 

bestemme, blir det mye vanskeligere å 
få med seg ektefelle hjem til Norge.  I 
sitt program for kommende stortings-
periode sier FrP nemlig at «familiegjen-
forening bare bør innvilges hvis paret 
ikke har større samlet tilknytning til noe 
annet land enn til Norge».  Det betyr 
også at nordmenn som f eks reiser til et 
land utenfor EØS-områder, studerer der 
noen år og finner seg ektefelle, ikke kan 
ta med ektefellen hjem igjen, fordi 

deres samlede tilknytning til studielan-
det vil være større enn til Norge.  Norske 
menn som finner kjærligheten i 
Thailand eller Filippinene, må passe på 
å forelske seg i en som er yngre enn seg 
selv, slik at den samlede tilknytningen 
til Norge blir større enn til Thailand eller 
Filippinene. Dette er følgende av en slik 
bestemmelse FrP har programfestet. 
SvEIN Roald HaNSEN
Arbeiderpartiet

● polITIkk

Konsekvenser av Fremskrittspartiets innvandringspolitikk

Emma Grytten Gustavsen
preSident draMMen  
SoroptiMiStklubb

Altfor ofte hører vi om 
kvinner som blir utsatt for 

vold og mishandling. Alle 
kjenner vi til tilfeller hvor 
kvinner er blitt truet, slått, 
mishandlet og også noen som 
er blitt drept. Som oftest er 
volden utført av bekjente i 
nære relasjoner. Globalt er det 
anslått at så mange som 7 av 
10 kvinner vil oppleve fysisk 
eller seksuell vold i løpet av 
livet. Verdensbanken har 
beregnet at for kvinner i 
alderen 15 til 44 år er sjansene 
større for å bli utsatt for 
voldtekt eller partnerbasert 
vold, enn sjansene for å få 
kreft, være involvert i en 
bilulykke, oppleve krig, eller å 
bli smittet av malaria, til 
sammen.  

Det haster med å sette 
Europarådets konvensjon ut i 
livet og dermed få et godt 

instrument til å stoppe volden 
mot kvinner, både i Norge og 
internasjonalt. Bruk av vold er 
et angrep på grunnleggende 
menneskerettigheter. FNs 
generalsekretær Ban Ki-moon 
sier: «Vold mot kvinner skal 
aldri aksepteres, aldri unn-
skyldes, aldri tolereres.»

Norgesunionen av soropti-
mister  støtter Europaråds-
konvensjonen om forebygging 
og bekjempelse av vold mot 
kvinner og vold i nære 
relasjoner.  Med bakgrunn i 
dette ble det på Soroptimiste-
nes landsmøte i Harstad i juni i 
år sendt en resolusjon til 
Justis- og beredskapsdeparte-
mentet, v/ statsråd Grete 
Faremo. Norske soroptimister 
forventer at regjeringen setter 
fortgang i arbeidet med egne 
lovendringer for at konvensjo-
nen kan ratifiseres og tre i 
kraft hurtigst mulig.

Det er en glede at vi den 23. 
august mottok svar fra 
statsråden hvor hun først og 

fremst takket for soroptimis-
tenes engasjement når det 
gjelder vold mot kvinner og 
barn i hjemmet, og de over-
grep som ofre for menneske-
handel utsettes for.

Hun skriver at regjeringen 
har gjort kampen mot 

vold i nære relasjoner til et 
satsingsområde og at de har 
lagt fram en ny handlingsplan 
for å forebygge og bekjempe 
volden.  Planen vil løpe i 
perioden 2014–2017 og skal 
gjennom tiltak styrke fors-
kning om vold i nære relasjo-
ner, gi bedre bistand og 
beskyttelse, samt legge til 
rette for at de aktører som skal 
yte hjelp samarbeider på 
bedre måter.  Handlingspla-
nen er utformet i tråd med de 
forpliktelser som ligger i 
Europarådskonvensjonen om 
forebyggelse og bekjempelse 
av vold i nære relasjoner og 
regjeringen er godt i gang med 
å legge til rette for ratifikasjon 
av konvensjonen. 

● SaMfuNN

Vold mot kvinner må bekjempes

Vegard Knutsen
røyken

Det var flaut at den rødgrøn-
ne regjeringen aldri våget å 

gjøre noe med en kommune-
struktur som er overmoden for 
endringer. Selvsagt ligger det 
nå an til en rekke kommune-
sammenslåinger. Jeg foreslår 
følgende:

Hol, Hemsedal, Ål, Gol, Nes 
og Flå blir til Hallingdal 
kommune. Nore og Uvdal, 
Rollag, Flesberg og Kongsberg 
blir til Kongsberg kommune 
(Kongsberg vet alle hvor er, 
Numedal er mindre kjent).

Krødsherad, Sigdal og 
Modum blir til Midtfylket eller 
Buskerud kommune. Øvre og 
Nedre Eiker blir til Eiker, 
Hurum og Røyken blir til 
Hurumhalvøya kommuner, 
Hole og Ringerike blir Ringe-
rike, mens Lier og Drammen 
består som i dag. 

● BuSkERud

Slå sammen 
kommuner 

Marit Engeset
StyreMedleM    
HøgSkolen i buSkerud 
    
Kåre Sandvik
prorektor    
HøgSkolen i buSkerud 

Ansatte og studenter ved 
høyskolene i Buskerud og 

Vestfold skal denne uken 
stemme på hvem de ønsker 
som rektor for den fusjonerte 
høyskolen. Den nye høyskolen 
trenger en rektor som kan 
forene fagkulturer, administra-
tive forskjeller og felles 
ambisjoner for å ta posisjonen 
som den ledende regionale 
høyskolen i Norge og oppnå 
universitetsstatus. Dette krever 
en leder som kan samarbeide, 
skape tillit og engasjement hos 
studenter, ansatte og hos 
eksterne samarbeidspartnere.

Hans Anton Stubberud har 

de egenskapene som kreves. 
Slik kan den nye høyskolen bli 
det kraftsenteret vi alle 
sammen skal være stolte av å 
være en del av! 

Det er behov for å etablere et 
universitetsfond og koble den 
nye høyskolen enda tettere opp 
mot arbeidslivet i regionen. Det 
er behov for å doble arbeids-
livsrelevant oppdragsforskning 
og etter- og videreutdanning. 
Buskerud og Vestfold ligger 
lavest når det gjelder student-
antall i forhold til innbyggeran-
tall og det er behov for flere 
studieplasser til den nye 
høyskolen. 

Disse utfordringene krever 
mobilisering av interne og 
eksterne ildsjeler som kan 
forene krefter for å løfte den 
nye høyskolen. Hans Anton 
Stubberud har, gjennom de 
verv han har hatt som rektor og 

dekan ved Høgskolen i Buske-
rud, vist at han er en relasjons-
bygger. Han er lyttende og 
opptatt av å trekke de ansatte 
med i prosesser. Han utmerker 
seg spesielt ved å samarbeide 
med arbeidslivet i regionen. 

Innbyggerne, politikerne og 
næringslivet rundt den nye 
høyskolens fire campus har 
forventninger til tilbud og 
fortsatt utvikling. Stubberud 
har lang erfaring med fler-cam-
pus-ledelse og kan vise til 
mange konkrete resultater de 
siste årene: Etablering av 
Industriell økonomi på 
Kongsberg, overtakelse av BIs 
virksomhet i Drammen og 
etablering av Handelshøyskole 
i Hønefoss er noen eksempler. 
Utvikling basert på de mange 
gode kvalitetene ved alle de fire 
campusene krever en rektor 
som er motivert for, og har den 
nødvendige erfaring med 

aktivt og motiverende leder-
skap i hele høyskolen.

Valg av ny rektor handler om 
valg av samlende lederskap og 
hvor kraftige vekstambisjoner 
den nye høyskolen skal ha. Den 
nye høyskolen har sannsynlig-
vis 4 doktorgradsprogrammer 
på plass i løpet av 2014 og kan 
påbegynne en søknad om 
universitetsstatus i 2015. Dette 
må styrke dagens tilbud til 
samarbeidspartnere og 
studenter og gi en trygg og 
attraktiv arbeidsplass for 
ansatte. Vi trenger en rektor 
som evner å satse på vekst på 
bred front gjennom intern og 
ekstern relasjonsbygging.

Derfor støtter vi kandidaturet 
til Hans Anton Stubberud. Den 
nye høyskolen trenger en 
samlende og fremskrittsorien-
tert rektor! 

● REkToRvalG vEd HøySkolEN

Derfor trenger vi Stubberud

Derfor støtter vi Hans Anton Stubberud. Den nye høyskolen trenger en 
samlende og fremskrittsorientert rektor. 


