28

TRØNDER-AVISA TIRSDAG 23. AUGUST 2016

Debatt

Dette er Trønder-Avisas sider for leserbrev og debatt. Innlegg bør ikke overskride 3000 tegn, og replikker bør som hovedregel ikke være
lenger enn innlegg det responderes på.Vi tilstreber en åpen og fri debatt, og oppfordrer derfor alle debattanter til å undertegne med fullt
navn. Anonyme innlegg kan bli refusert uten ytterligere begrunnelse eller beskjed. Alle manus sendes: redaksjonen@t-a.no.
Vi forbeholder oss retten til å publisere alle innsendte innlegg digitalt, uten å innhente ytterligere tillatelse fra forfatter.

●●Innlegg. LO-ledelsen.

●●Innlegg. NIBIO.

Problem eller mulighet?

Troverdigheten står på spill: Om ikke LO-ledelsen vil ta denne kampen så kan de gå av, og la arbeidsfolk ta over
ledelsen i organisasjonen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB SCANPIX

Svikter havnearbeiderne
Norge som vi kjenner det i dag
hadde ikke eksistert om ikke en
organisert arbeiderklasse hadde
kjempet det fram.
LO – med over 913 000 medlemmer – står i en posisjon som bør
gi alle medlemmer en enorm
trygghet og påvirkningskraft.
Ingen vil se at LO aksepterer dårligere lønns- og arbeidsvilkår for
den norske arbeiderklassen.
Ingen vil se at LO tillater internasjonale selskap å diktere norsk
arbeidsliv.
LO-ledelsen aksepterer EØSavtalen, selv om avtalen ikke er i
nærheten av å oppfylle LOs 15
krav fra 1992. LO-ledelsen stiller
seg positive til TTIP. LO-ledelsen
undervurderte grovt kampen
mot endringene i arbeidsmiljøloven; Da den politiske streiken
mot regjeringens endringer ble
avholdt 28. Januar 2015, ikke bare
skulle det ha vært en generalstreik, men LO-ledelsen planla
bare fem arrangementer; Heldig-

vis er LO mer enn ledelsen, det
ble nærmest 200 markeringer
over hele landet.
Takk og pris, for LO har et
grunnfjell! Grunnfjellet i LO reagerte raskt da Expert ville kaste
tariffavtalen med Handel og Kontor. Arbeidsgiverne måtte gi seg
og innfridde arbeidernes krav.
Grunnfjellet i LO reagert raskt
da arbeiderne innen hotell og
restaurant gikk ut i streik; God
kampånd og solidaritetsaksjoner
gjorde at Fellesforbundets medlemmer vant. Trusler om sympatistreiker fra andre forbund
tvang arbeidsgiverne til å innfri
krav de i forkant hadde erklært
de aldri ville innfri. Vi ser at
streik innen kort tid ender med
seier i bransje etter bransje om
massene reiser seg.
Norske havnearbeidere har
vært ute i streik i to og et halvt
år! De kjemper mot arbeidsgivere
som nekter dem retten til tariffavtale, som utestenger arbeidere

fra arbeidsplassene sine og som
benytter streikebrytere. Havnearbeiderne kjemper for faglige
rettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og det ryddige organiserte
arbeidsliv. I en av de mest prinsipielt viktige arbeidskonfliktene i
Norge gjennom tidene, sitter LOledelsen komfortabelt inne på
sine kontor i Oslo og later som
om det ikke skjer.
Etter seierne til Handel og
Kontor og Fellesforbundet må nå
LO-ledelsen kjenne sin besøkelsestid. Det er på tide at LO kaster
hele sin tyngde inn i kampen for
havnearbeiderne. Troverdigheten til LO som solidaritets- og
kamporganisasjon står på spill.
Om ikke LO-ledelsen vil ta denne
kampen så kan de gå av, og la
arbeidsfolk ta over ledelsen i
organisasjonen!

Avgjørelsen om at Nibio sin
avdeling på Kvithamar skal
flyttes til Steinkjer vekker en
del følelser. Det fremstilles
som at dette er en krise for
landbruket og at det nå vil bli
mindre forskning for pengene
og ikke mer, som var en av målsettingene bak Nibio.
Noe av det aller siste Trygve S.
Vedum gjorde som landbruksminister, var å vedta at det ikke
bare skulle satses på kunnskapsmiljøet rundt Ås, men at
det også skulle satses på
Hamar og Steinkjer. Jeg satt på
den tiden i styret for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og styret for forskningsmidler
over
jordbruksavtalen (JA). Det
som var helt tydelig for meg
var at det var viktig for landbruket at det ble satset på
kunnskap også andre plasser i
landet- at ikke alt ble samlet på
og rundt Ås.
Nibio, som består av Bioforsk, Nilf og Skog og Landskap, ble opprette på rekordtid.
Som medlem av interimsstyret
fulgte jeg prosessen tett. Da det
ble bestemt at 3 skulle bli 1 var
allerede Bioforsk i en prosess
hvor man skulle ned med
antall forskningsstasjoner.
Blant annet var det behov for å
kvitte seg med infrastruktur
som man ikke hadde bruk for
og hvor det var et stort etterslep på vedlikehold. Noe som
også gjelder Kvithamar. Diskusjonen som raser nå, handler
kun om gamle Bioforsk. En av
føringene som lå bak etablerin-

gen av Nibio, var at man skal få
en merverdi ut av sammenslåingen, blant annet ved samlokalisering.
Vedtaket om å satse på
Steinkjer lå som en forutsetning da interimsstyret startet
sin jobb. Den lå også som en
forutsetning da direktøren tiltrådte og da nåværende styre
startet sin jobb.
Jeg har full forståelse for at
endring skaper frustrasjon.
Men nå er det på tide å
begynne å se på de mulighetene som ligger i Nibio, med
samling av flere forskningsmiljøer og kunnskapsmiljøet på
Steinkjer.
Hvis det er tilfelle at forskningsfeltene på Kvithamar er
av stor betydning for landbruket, er jeg helt sikker på at
dette vil bli ivaretatt på en god
måte av styret.
Jeg ser på samling av Nibio,
Nord Universitet, miljøet på
Mære, og Innovasjons Campus
på Steinkjer som en stor mulighet for landbruket. Vi i
næringa kommer tett innpå
forskninga, kan lett ta i bruk
ny forskningskunnskap, men
aller viktigst er kanskje det at
forskningsmiljøene vil kunne
se på mer helhetlige og gode
løsninger som vil hjelpe
næringa å møte fremtidens
utfordringer på en enda bedre
måte. La oss i næringa jobbe
sammen for å finne gode samarbeidsløsninger om vil være
positive for hele Trøndelag og
Norge.
Trine Hasvang Vaag

Marionetter

Blankt

DIKT

DIKT

Vi ser på hverandre.
Du snur deg.
Du går.
Jeg følger etter.
Vi er marionetter.

Jeg skulle ha skrevet
et dikt om så mangt,
men akkurat nå er det
fullstendig blankt
oppi hodet der ordene
tørkes ut
av sommerens lokkende
jordbærtrut
med solvarme strender
og svalende havså diktskriving blir det
nok ingenting av!

Elling

Geir Skavern, leder Fagligpolitisk
utvalg Norges Kommunistiske Parti

Randi S. Nielsen, Frosta

Til deg som er trailersjåfør
«Ønsker skjerpet straff for tunge
fartssyndere», et betimelig oppslag om deg i Trønder-Avisa 19.
august. Min kone og jeg kjører en
del kilometer med bil i løpet av ett
år, også gjennom Namdalen. Kanskje vi ikke alltid er like rettskafne, men stort sett prøver vi å
holde fartsgrensene, og ja, vi tar
hensyn til at speedometeret på
bilen viser høyere hastighet enn
den reelle. Men å være lovlydig på
dette området er dessverre forfer-

delig ubehagelig, det tar ikke lang
tid før vi har en sånn som deg rett
i «helene» på oss, og som vil forbi.
Vi lurer på om du tenker over
hva som vil skje med deg og ditt
kjøretøy og trafikanter i nærheten av deg, om vi eller noen andre
i samme situasjon må foreta en
litt kraftig nedbremsing? Følgende muligheter er sannsynlige:
A. Du har ikke tenkt! Konklusjon: Lever førerkortet ditt fra
deg, og finn noe annet å gjøre!

B. Du har tenkt, men forstår
ingen ting av sammenhengen mellom tungt kjøretøy, fart og kraft.
Konklusjon: Lever førerkortet ditt
fra deg, og finn noe annet å gjøre!
C. Du har tenkt, og har en tiltro til egne ferdigheter hinsides
all fornuft. Konklusjon: Lever
førerkortet ditt fra deg, og finn
noe annet å gjøre!
Men hvis du setter deg ned og
tenker gjennom hva din atferd
betyr for sikkerheten i trafikken,

og kommer til at du bør skjerpe
deg for ikke å skape utrygghet for
dine medtrafikanter, ja så står det
respekt av det, og du kan fortsette
din samfunnsnyttige virksomhet.
Det gjelder også deg som kjørte
bak oss oppover Namdalen torsdag ettermiddag 11. august, maken
til idiotkjøring er det heldigvis
relativt sjeldent vi opplever.
Mulig det ikke er helt pent å
generalisere, men det er mange av
dere vi har dårlig erfaring med, og

da er det fristende. Det gjelder
spesielt også når et betydelig
antall av dere har problemer med
å skjønne at veggrepet og stopplengder endres betraktelig til det
verre fra sommer- til vinterføre.
Til slutt, hvis din uvettige trafikkatferd er et resultat av at en
arbeidsgiver presser akkorden,
bør vedkommende arbeidsgiver
«pakke sammen» og ikke inneha
den rollen.
Per Arild Bolaas

