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debatt ● Skriv kort og poengtert.
● Vanlige innlegg, maks 350 ord. Kronikker, maks 550 ord 
(3000 tegn)
● Innlegg må undertegnes med fullt. Navn. Oppgi adresse 
og telefonnummer. 
● Haugesunds Avis forbeholder seg retten til å forkorte/
redigere  innlegg.

Delta på våre debattarenaer i papiravisen 
og på h-debatt.no
Tlf. 52 72 00 00

Adresse: 
Debatt, Haugesunds Avis, 
Postboks 2024, 5504 Haugesund
Epost: debatt@h-avis.no

Jente- 
mobbing  
i skulen
Ti år. Ti år har gått sidan jenta 
vår byrja  i første klasse. Med 
eit godt og tannlaust smil og 
store forventningar. Det hadde 
me alle! 

Det byrja nok i tredje til 
fjerde klasse. Kva som byrja, er 
vanskeleg å setja fingeren på. I 
fjor las eg ein av mange artiklar 
Dagbladet hadde om mobbing. 
Det var som å lesa om jenta vår. 

Typisk jentemobbing. 
Såkalla skjult mobbing der 
ryktespreiing, misunning, 
baksnakking, utestenging og 
utnytting er ein del av biletet. 
Målet er å bli kvitt ein konkur-
rent.  

Kvifor var jenta vår ei av dei 
som vart utsett for denne 
infame, stygge mobbinga? Me 
har ikkje fått svar. Heldigvis 
fortalde ho mykje heime. 
Kroppsspråket tala òg sitt då ho 
vel var heime etter endt 
skuledag. Skulen vart kopla inn 
tidleg. Gjorde dei nok? Gjorde 
me nok? Gjorde eg nok – eller 
for mykje? Spørsmåla er 
mange. Tårene òg. 

Eg veit at mange på skulane 
gjer ein uvurderleg innsats. 
Men den form for mobbing eg 
har skildra her er svært 
vanskeleg å gripa fatt i. Eit av 
problema er at desse mobba-
rane elles er «vanlege, høflege, 
flinke» jenter.

Jenta vår har på mange måtar 
vore heldig likevel. Hatt familie 
rundt seg som har støtta og 
trøysta. Ho har fått gode vener i 
andre miljø. Jenter ho kan vera 
seg sjølv i lag med. Prata, le, 
fjolla og gjera slikt som jenter 
synest er kjekt! Jenter som seier 
hei og gir ein klem når dei 
møter henne. Som viser at dei 

er glade for å sjå henne. Som 
ikkje har eit uttrykkslaust 
andlet  og helst snur seg vekk 
når dei møter henne.

No har ho byrja på vidaregå-
ande opplæring. Ho gledde seg 
veldig – har sett fram til dette i 
mange (!) år. 

Alle barn og unge har krav på 
eit godt skulemiljø! Til deg som 
forelder. Ikkje ver redd for å 
seia ifrå dersom barnet eller 
ungdomen din ikkje trivest på 
skulen eller om de mistenkjer 
at noko ikkje er som det skal. 
Ta kontakt med skulen raskt. 
Det er mykje lettare å gjera 
noko dei fyrste skuleåra. På 
ungdomsskulen blir barnet 
«besetuten» og alt er meir 
synleg.

Til deg, jenta mi! Eg er veldig 
glad i deg – og ynskjer deg tre 
gode og kjekke år på vidaregå-
ande!

Sail on Silver Girl,
Sail on by.
Your time has come to shine
All your dreams are on their 

way…
Klem frå mamma

Eidesvik –  
gjør som  
du sier
Senia Bachir  
Abderahman
Foreningen for saharawier i Norge

Det er trist å se at reder Kristian 
Eidesvik ennå en gang har hatt 
et skip i okkuperte Vest-Sahara. 
Rederen appellerer til sam-
funnsansvar, men hjelper 
russiske tyvfiskere i plyndrin-
gen av vårt land.

Eidesviks skip «Green Bodø» 
var nylig på ny utenfor Dakhla, 
i Vest-Sahara. Vi i Foreningen 
for saharawier i Norge er dypt 
skuffet. «Green Bodø» eies av 
Eidesviks rederi Green Reefers. 
Han har et direkte ansvar for at 
naturressursene til saharawi-
ene blir fraktet ut av landet, 
uten at vårt folk får ta del i 
rikdommene.

Vest-Sahara behandles av FN 
som det siste uløste koloni-
spørsmålet. Da landet skulle 
frigjøres fra kolonimakten 
Spania i 1975, okkuperte 
Marokko landet, og titusenvis 
av saharawier flyktet til 
nabolandet Algerie. 

Okkupasjonen har fortsatt 
fram til i dag, og opprettholdes 
ved at internasjonale selskaper 
hjelper Marokko med å ta ut 
naturressursene i landet. 

Den russiske regjeringen er 

tungt involvert. Russland har 
inngått en avtale der gigantiske 
russiske trålere tømmer våre 
farvann for fisk, direkte i strid 
med folkeretten.

Samtidig lever over 150.000 
saharawier som flyktninger i 
Algerie, i et av de varmeste 
områdene på jorda. De er totalt 
avhengige av matvarehjelp 
utenfra, og de mottar en boks 
med fisk i bistand fra Sverige en 
gang i måneden. 

Hvis vårt folk hadde hatt 
tilgang på våre egne naturres-
surser, ville vi sluppet underer-
næring, ekstrem varme og liv 
uten framtidsutsikter. Andre 
saharawier er heldige å finne 
veien til Norge. 

Mange av oss er statsløse – vi 
er fra et land som FN behandler 
som Afrikas siste uløste 
kolonispørsmål.

Ifølge FN er næringsutviklin-
gen i Vest-Sahara i strid med 
folkeretten hvis ikke Vest-
Saharas folk tjener på eller 
ønsker at den skal finne sted. 
Derfor fraråder også UD slikt 
næringsliv. 

Andre norske rederier som 
har ønsket å framstå med 
samfunnsansvar, har avsluttet 
handelen med varer fra 
Vest-Sahara. 

Når Eidesviks rederi til tross 
for gjentatte oppfordringer fra 
saharawier velger å fortsette 
transportene, utgjør han et 
norsk unntak. Han har sagt til 
Haugesunds Avis at det er 
uaktuelt å stoppe handelen så 
lenge den ikke er forbudt av 
UD.

«Går du tilbake til 50- og 
60-tallet, kjente alle et større 
samfunnsansvar enn vi gjør i 
dag. Det savner jeg. I dag er det 
bare penger, penger, penger. 
Jeg mener bedriftene må ta 
mer samfunnsansvar. Nå 
tenker bedriftene altfor mye på 
kortsiktig profitt. Jeg må tenke 
langsiktig og ha en mening. 
Tenkes det bare på penger, blir 
det veldig trassig.»

Det sa reder Eidesvik selv til 
Haugesunds Avis idet han 
donerte penger til Kirkens 
Bymisjon tidligere i år. Han ga 
inntrykk av at han var sam-
funnsansvarlig. Men summen 
han donerte utgjør bare en 
mikroskopisk brøkdel av 
verdien på den fisken som hans 
rederi har fraktet ut av territo-
riet vårt, hentet opp av havet 
av russerne. 

Vi oppfordrer Eidesvik vil å 
følge sin egen oppfordring.

Tenk om det var Norge som 
var okkupert. Tenk om dere var 
oss.

Er kaffen klar,  
Petter Steen?
Birgitte Brekke
Generalsekretær i Frivillighet 
Norge

Fikk du med deg Ironman? 
Eller Sildajazz som den 
tidligere frivillighetstoppen 
Jonas Gahr Støre åpnet? Hva 
med Havnedagene? Uansett 
arrangement, stevne, leir og 
festival: Frivillige er med. Nå 
ønsker frivilligheten dialog 
med Haugesund kommune.

På Ironman var det 400 
frivillige i sving. De ble feiret i 
etterkant med fest, der 13 
personer fra åtte forskjellige 
nasjoner laget maten. Det ble et 
hjertelig samarbeid over 
gastronomiske landegrenser, 
kalt Ironmat.

En aktiv og levende frivillig-
het er grunnleggende for et 
inkluderende og levende 
lokalsamfunn. Eksempler på 
frivillige organisasjoner er lag 
og foreninger for kultur, idrett, 
innvandrere, miljø, velsam-
menslutninger, religiøse 
bevegelser, helse og omsorg, og 
barn og unge, – og mange 
begivenheter som setter sitt 
preg på sommeren. Felles for 
alle er at det legges ned enormt 
mye frivillig innsats. 

Det er et stort mangfold av 
lag og foreninger, som er med 
på å gjøre lokalsamfunnene 
attraktive å bo i. Nå ønsker 
frivilligheten mer dialog med 
kommunene. Høsten 2013 
besøker vi flere kommuner for 
å bistå dem i arbeidet med sin 
frivillighetspolitikk. Vi skal 
treffe både politikerne i 
kommunene og de frivillige 
lagene og foreningene.

En av kommunene som vil 
styrke samarbeidet med 
frivilligheten er nettopp 
Haugesund. Ordfører Petter 

Steen sier til oss at Haugesund 
får til mye, men at det alltid er 
noe mer å lære. Vi i Frivillighet 
Norge har stor tro på å møtes og 
snakke sammen.

Vi ser at mange kommuner 
ønsker råd om hvordan de skal 
gå fram for å bygge opp under 
og å styrke relasjonen med den 
lokale frivilligheten. Frivillig-
het Norge kjenner behovene til 
de frivillige organisasjonene, 
vet hvordan de jobber og har 
mange gode råd til kommuner. 
Vi har også et godt samarbeid 
med kommunesektoren, både 
gjennom KS og gjennom 
direkte kontakt med store og 
små kommuner.

Stadig flere henvendelser om 
bl.a. folkehelse, integrering, 
beredskap og lokalt idretts- og 
kulturliv illustrerer behovet for 
en styrket relasjon mellom 
offentlig og frivillig sektor. I 
tillegg ser vi at lokale så vel som 
sentrale myndigheter frir til 
frivilligheten. 

Gjennom meldinger om 
Folkehelse og Morgendagens 
omsorg pekes det på frivillighe-
ten som en stor og viktig 
ressurs, som regjeringen ser 
som en del av løsningen. 

Et frodig lag og foreningsliv 
bidrar til at innbyggernes 
trivsel, helse, identitetsdan-
nelse. Frivilligheten skaper 
sosiale møteplasser, trygghet 
og vennskap samt kunnskap, 
forståelse og engasjement. Men 
vi må ikke ta frivillig innsats for 
gitt. Mange organisasjoner 
sliter med rekruttering av nye 
medlemmer, dårlig økonomi 
og med å formidle den aktivite-
ten de driver med utad. 

Samtidig frir det offentlige til 
frivillig sektor for å få løst 
utfordringer. Samarbeid er en 
viktig nøkkel.

Vi gleder oss til å komme til 
Haugesund. Er kaffen klar, 
Petter Steen? Frivilligheten 
stiller med vafler.

sAMARbEId: Ordfører Petter Steen sier til oss at Haugesund får til 
mye, men at det alltid er noe mer å lære, skriver innsenderen.  
 foto: Alf-RobERt soMMERbAkk

MobbING: Det byrja nok i 
tredje til fjerde klasse, skriv 
innsendaren.  
 Ill. foto: Ntb-scANpIx


