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Historien er full av mennesker
som har utfordret det etablerte.
Pionerer som har sett ting med
nye øyne og bidratt med ideer og
tanker for å bedre samfunnet. Ut-
fordrere som gjennom sitt arbeid
og til tross for motstand har bi-
dratt til opplysning og fremskritt.

Når vi trekker frem eksempler
på disse utfordrerne går tankene
naturlig nok til personer som itali-
eneren Galileo Galilei. For over
400 år siden utfordret han kirkens
og samfunnets verdensbilde da
han hevdet at jorden ikke var sen-
trum av universet, men bare en av
mange planeter som går i bane
rundt solen.Dette er i dag allmenn
kunnskap, men på den tiden førte
hans teorier til latterliggjøring,
dom og husarrest. Han og mange

andre store historiske skikkelser
har banet vei og endret mennes-
kets syn på verden, til tross for lat-
terliggjøring og motgang.

Rundt disse tider er det 40 år si-
den Anders Lange holdt sin be-
rømte tale på Saga kino, og stiftet
det vi i dag kjenner som Frem-

skrittspartiet.Et parti som ble stif-
tet til sterk nedsettelse av skatter,
avgifter og offentlige inngrep. I
protest mot staten, politikerne og
monopolenes makt. I selvinnsik-
tens navn har jeg selvfølgelig ikke
som intensjon å sammenligne ver-
ken Anders Lange eller Carl I.Ha-

gen med Galileo Galilei. Det jeg
ønsker å påpeke, er at FrP siden
sin oppstart har utfordret det eta-
blerte, bevist seg rett i mange vik-
tige saker og vært en viktig bi-
dragsyter til modernisering av
samfunnet.

I dag blir det ansett som en selv-
følge at man kan se på flere TV-ka-
naler enn NRK,velge mellom flere
telefonoperatører enn Telenor, og
ingen ville vel funnet seg i at staten
nektet dem å kjøpe melk og brød
etter klokken 17.00.Alt dette var
langt ifra tilfelle i Norge før begyn-
nelsen av 1980-tallet.Da FrP kom
inn på stortinget i 1973 var Norge
en gjennomregulert planøkonomi,
byråkratisk styrt og med et tyng-
ende skattenivå. Partiets raske
vekst åpnet øynene til de andre
partiene, og det er ingen tvil om at
FrP spilte en viktig rolle i å avskaf-
fe monopoler, sørge for konkur-
ranse og ikke minst fjerne unød-
vendige og byråkratiske regule-
ringer.Det gjenstår fortsatt et stort
forbedringspotensial på dette fel-
tet, og partiet fortsetter sin kamp
for å fornye Norge.

FrP har siden starten hatt en
klar oppfatning om at man skal
“kalle en spade for en spade”.Par-
tiet har aldri vært redde for å frem-
stå som politisk ukorrekte, og har
gjennom tiden satt fokus på sam-
funnsproblemer de andre partiene
ikke har turt eller ønsket å røre
ved. Dette har medført sterk kri-
tikk fra norsk kulturelite, journa-

lister, fagforbund og ikke minst de
rødgrønne partiene, som i perio-
der har erklært FrP som sin ho-
vedmotstander.Det vi derimot ser,
er at når FrPs forslag har fått tid til
å modne, og når realitetene åpen-
barer seg- da kommer de andre
partiene etter.Aftenposten trykket
i slutten av 2012 en sak i forbin-
delse med lekkasjer fra Arbeider-
partiets programkomité. Saken
hadde overskriften “Ap stjeler FrPs
klær”, og oppsummerte hvordan
Ap nå ønsket å kopiere FrPs poli-
tikk i en rekke saker de tidligere
har nedstemt. Dette er intet nytt,
ettersom FrP i flere tiår har påpekt
samfunnsproblemer som først nå
begynner å tas på alvor av de an-
dre partiene.

2013 er ikke bare året hvor FrP
fyller 40, men også valgåret hvor
partiet er nærmere regjeringsmakt
enn det noensinne har vært. Re-
gjeringsmakten er ikke målet i seg
selv, men et virkemiddel for å få
gjennomført vår politikk. I moder-
ne norsk politisk historie er det
snakk om et relativt ungt parti.Li-
kevel er det et modent FrP, ferdig
med barnesykdommer og puber-
tetsproblemer som nå er klart til å
innta regjeringskontorene. Det er
lett å glemme at Ap ikke kom i re-
gjering for første gang før de fylte
40 år. Forhåpentligvis blir dette
også det magiske tallet for Frem-
skrittspartiet.

MICHAEL TORP
Østfold FrP

Ola H Storli har rett i at utbyg-
gingen av E6 gjennom gikk
raskt, fordi man bygde
sammenhengende. Det kunne
skje fordi samferdselsminister
Toril Skogsholm foreslo å fi-
nansiere den nye Svinesund-
brua med bompenger, slik at
statsbudsjettpengene i stedet
kunne brukes til å forsere E6
gjennom Østfold. Dette støttet
Arbeiderpartiet og siket fler-
tall. FrP gikk i mot.
Det var altså bruk av mer
bompenger som ga mulighet
for forsert utbygging, ikke det
Høyre nå markedsfører som
nye og smartere måter å bygge
på. I en eventuell
Høyre/Fremskrittsparti-regje-
ring vil Høyre få problemer,
nettopp fordi FrP jo skal rive
alle bomstasjonene, ikke sette
opp nye. Dermed faller en
merkbar del av det økonomisk
grunnlaget for veiutbyggingen
bort.

Det er riktig og fornuftig å
bygge ut veistrekninger som
hele prosjekter, slik det nå gjø-
res i økende grad. Det gir ras-
kere framdrift og besparelser.
Men det er ingen trylleformel
som fjerner kravet om å priori-
tere vei og jernbane i statsbud-
sjettet, framfor f eks å fjerne
formueskatten.
Hvis Høyre har en formel for å
bygge mye mer for mindre
penger, er det synd de ikke vis-
te den fram mens de hadde
muligheten, i regjering. Dette
minner veldig om Fredrikstad
Høyre som lovet å fjerne eien-
domsskatten og samtidig be-
vilge mer til skole og eldreom-
sorg. Da de fikk sjansen, had-
de de glemt trylleformelen.

SVEIN ROALD HANSEN
Stortingsrepresentant for Arbei-

derpartiet

Utbyggingen av E6

Fremskrittspartiet - 40 år i tjeneste for folk flest!

Jeg har i innlegg før gitt ut-
trykk for at tamburistenes mi-
litaristiske marsjering i barne-
toget 17. mai, for meg virker
som helligbrøde. Det bryter
totalt med det barnetogets ”fe-
dre" Wergeland og Bjørnson
sto for. De var humanister og
antimilitarister og republika-
nere. Altså motstandere av
særlig det som tamburistene
representerer. Nemlig en mili-
taristisk enevoldskonge.

For øvrig er tamburenes
marsjering, symptomatisk for
den dårlige konduite og mang-
el på respekt for historie og
tradisjon som er tydelig i store
grupper av befolkningen nå.
Tamburmarsjering på 17. mai
-bryter også med tradisjonen
med sivilt preget feiring av
grunnlovsdagen:

Militaristisk marsjering ala
tamburene under feiringen er
ingen historisk tradisjon, og er
i forhold til den historiske si-
viltpregede tradisjonensimpel-
then et nymotens påfunn.

Også når det gjelder feiring-
en av 1. mai kan respektløshe-
ten merkes: Mange "gode bor-
gere " bruker for eksempel da-
gen til jobb med støyende red-
skap til hagearbeid eller bil og
båtpuss.Tamburistenes unifor-
merte marsjering er også
symptomatisk for svermingen
for uniformer og militært pre-
gede klær som kan merkes
særlig hos ungdommer nå ved
at de kler seg i kamuflasje-far-
get tøy. En tendens som anta-
gelig skapes både av alskens
heroistiske krigsfilmer både på

kino og TV, og selvfølgelig av
krigsliknende spill på PC. Alt i
alt noe som ikke bare kan in-
fluere på klesmote, men også
på sivilsamfunnets sosiale
standard.

Ta
Kråkerøymburistene er

symptomatisk særlig for to ting
som er tydelige nå. Militarisme,
og trangen til sirkus (under-
holdning) som preger grupper i
befolkningen. Årsakene til det-
te er etter min mening den har-

de konkurransen både mellom
nasjoner og befolkningsgrup-
per; som den råe markeds-ka-
pitalismen, hvor bla. våpenpro-
duksjon og salg er en betydelig
faktor – forårsaker. Altså syste-
met som så vidt jeg husker
Kåre Willoch har kalt "røver-
kapitalismen" - en aggresjon-
skapende form for kapitalisme.

TOM ANDERSEN
Kråkerøy

Symptomatisk tambursirkus

INGEN HISTORISK TRADISJON: Militaristisk marsjering ala
tamburene under feiringen er ingen historisk tradisjon, og er i for-
hold til den historiske siviltpregede tradisjonensimpelthen et ny-
motens påfunn, skriver Tom Andersen.

Sint, irritert, engasjert, provosert eller bare glad?
SSI DI DIIN MN MEENNIINNG I DG I DEEMMOOKKRRAATETEN!N!

For at flest mulig skal slippe til er det viktig at innleggene ikke er for lange - vi forbeholder
oss retten til å forkorte ytringene. (Merk sendingene «min mening»)

Adresse: Demokraten, PB 83, 1601 Fredrikstad 
E-post: demokraten@demokraten.no  Faks: 69 36 80 40

VENNER FOR LIVET? Dronningen  og kongen i Frp - Siv Jensen og
Carl I. Hagen- er venner igjen. 

DEMOKRATEN, tirsdag 9. april 2013
23

Jeg har noen spørsmål til rette instans i Fredrikstad kommune angående
påbud om renseanlegg for utslipp fra privathusholdinger.
Dette gjelder fler enn meg,derfor ønsker jeg svar på dette i avisen.
Hva med oss som ikke har økonomi til å investere i dette?
Og som heller ikke har økonomi til å betale de løpende driftsutgiftene for
et slikt anlegg? For å ta meg som eksempel: Jeg er enslig forsørger,og har
en deltidsstilling i helsesektoren. Når faste utgifter er betalt, sitter jeg og
min sønn igjen med 1000-1200 kr pr uke til mat, annen husholdning,
klær,bensin osv.

Pga kronisk sykdom går jeg langtidssykmeldt, og vil om kort gå over
på arbeidsavklaringspenger i påvente av uførtrygd. Det vil si at økono-
mien blir enda trangere i nær fremtid.
På grunn av for liten tilbakebetalingsevne kan jeg hverken ta opp mer
lån, eller betale for driften til dette. Om et par år blir jeg alene her i hus-
standen. Krever kommunen virkelig at folk må bruke hele husholdings-
budsjettet for å bli kvitt avfallet sitt? Det virker så ulogisk og urimelig at
jeg har vondt for å tro det! Siden jeg bor på en liten landbrukseiendom,
kunne jeg hatt både hester og kyr som hadde gjort sitt  ornødne på eien-
dommen i en helt annen målestokk enn det jeg vil klare å avlevere.

Et annet aspekt ved dette,er at en slik installasjon krever bruk av både
kjemikalier, strøm og tilkjøring av store septinkbiler to ganger pr år. For
ikke å snakke om all ressursbruk
som kreves for å produsere et slikt
anlegg. Sett i et litt større perspek-
tiv, kan dette neppe rettferdiggjøres
som et miljøbesparende tiltak på
sikt.Så hva med oss som ikke anser
dette som noe godt miljøvennlig al-
ternativ?

Men ønsker å handtere avfallet
på en bedre måte, i form av tett sep-
tink, biologiske/forbrennings-toa-
lett, miljøvennlige nedbrytbare vas-
kemidler uten fosfater, nitrater eller
andre stoffer som er til skade for
miljøet. Det er fullt mulig, og pro-
duktene er lett tilgjengelig i våre da-
ger.

Jeg bor langs en kommunal vei
på 3 km. Spredt langs denne veien
ligger det 10 husstander som har
fått pålegg om å installere slike ren-
seanlegg. Nærmeste kommunale

kloakknett ligger 1.3 km fra meg i luftlinje.Altså ikke noe reelt alternativ
for oss her ute. Husene ligger dessuten så spredt, og med en topografi i
terrenget, som umuliggjør et samarbeid om renseanlegg også.

Siden kommunen setter krav til renseanlegg ELLER tilkobling på
kommunalt nett,bør ikke da kommunen legge nettet det folk bor?
De 4 husstandene rundt meg har 2.5 km til et busstilbud det går an å ba-
sere seg på, siden bussruten som ligger en km unna stadig blir snevret
inn.Vi har 4 km til butikk og g km til byen.Det er sjelden vi ser brøytebi-
len om vinteren. Og den kommunale veien som går forbi her er i en slik
forfatning at vi i hvert fall ikke trenger fartsdumper.
Vi betaler vår eiendomsskatt og våre kommunale avgifter, og er borgere
av denne kommunen vi også.Men er vi virkelig borgere av en kommune
som krever investeringer som gjør, at i hvert fall jeg, ikke lenger kan bo i
mitt barndomshjem? Nå venter jeg, og flere med meg, spent på en re-
spons fra kommunen.
Hvis noen sitter med de samme tankene og fortvilelsen, kan dere gjerne
kontakte meg på mail: lirjense@hotmail.com

Sammen er vi kanskje sterkere,mot en overmakt som minner om noe
som kommer fra et styre i et land <vi ikke liker å sammenligne oss med.

HILSEN LIJ

Lønnstopp
fra FrP?
Det er interessant å merke seg at
stortingskandidat og FrP politik-
ker Håvard Jensen angriper de
fagorganiserte medlemmene i LO
og vil ha lønnsstopp. I Norge har
vi en lang og god tradisjon på at
lønn forhandles mellom partene i
arbeidslivet. Dette systemet har
sikret ansvarlighet, konkurranse-
kraft og arbeidsplasser. Det er
tross alt de ansatte som må ta den
største smellen, å miste jobben,
hvis bedriften går over ende. Der-
for er ”Arbeid til alle” LOs jobb
nummer 1. Hvis FrP Jensen me-
ner at vi skal ha stopp i lønnsut-
viklingen og at politikerne skal
styre dette, ikke arbeidsgiver og
arbeidstakere, så er vi sterkt i mot
det.

For å skape trygge og attraktive
arbeidsplasser så er vi også av-
hengige av en aktiv nærings- og
sysselsettingspolitikk og vi husker
godt at FrP støttet en Høyredomi-
nert Regjering,2001 – 2005,og at
det kun ble skapt 36.000 arbeids-
plasser og man skylte på ”tom
verktøykasse” i nærings- og sys-
selsettingspolitikken. Rød-grønn
regjering  skapt 350.000 flere ar-
beidsplasser i Norge siden de
overtok i 2005.

ULF LERVIK
LOs distriktssekretær i Østfold 

Påbud om renseanlegg for utslipp

God ledelse gir barnehagekvalitet
Gjennom stortingsmeldingen «Framti-
dens barnehage», viser regjeringen øn-
ske og vilje til å satse på kvalitet i bar-
nehagene. LEDERNE støtter de fleste
tiltakene som foreslås. Men vi hadde
ønsket oss et større fokus på god bar-
nehageledelse.

LEDERNE er et fagforbund som or-
ganiserer mange dyktige og dedikerte
ledere i norske barnehager. Disse er lo-
jale og trofaste mot sin arbeidsplass.
Men når konkurransen om arbeids-
kraften øker i samfunnet generelt og i
omsorgssektoren spesielt, er det viktig
at arbeidsgiver ikke tar sine ansatte for
gitt. Faglig utfordring, muligheter for
kompetanseheving, lønn og et godt ar-
beidsmiljø er viktige faktorer for at folk
skal bli i jobben.

Det er bra at regjeringen legger vekt
på økt barnehageforskning, dette indi-
kerer et ønske om faglighet og pedago-
gisk utvikling av barnehagesektoren.
LEDERNE er også svært glade for at
man stiller økte krav til bemanning i
barnehagene. Regjeringen forslår å
innføre et krav om grunnbemanning i
barnehagen på én voksen per tre små-
barnsplasser (1:3) og én voksen per
seks storbarnsplasser (1:6) innen
2020. Vi hadde håpet at regjeringen
også ville fulgt opp anbefalingen fra
Øie-utvalget om også å innføre krav om
antall pedagoger.

I dag stilles det utdanningskrav kun
til pedagogisk leder og styrer. Av ansat-
te i barnehagene er det drøyt halvpar-

ten (53 prosent i 2011) som har en bar-
nefaglig utdanning i form av pedago-
gisk høyere utdanning eller fagbrev i
barne- og ungdomsarbeiderfag. Om lag
20 000 ansatte har ingen utdanning
utover grunnskole og totalt mangler ca
40 000 ansatte pedagogisk utdanning.
Det er viktig å understreke at de ufag-
lærte i barnehagene gjør en fantastisk
bra jobb hver eneste dag.

Kunnskapsminister Kristin Halvor-
sen har flere ganger understreket hvor
viktig skolelederne er i skolen. På sam-

me måte mener LEDERNE det er rik-
tig å tenke når det gjelder barnehager.
Når vi ønsker strengere krav til utdan-
ning og økt lederfokus, er det et ønske
om å utvikle norske barnehager videre.

Barnehagestyrere og -ledere er en
svært viktig ressurs når det gjelder å
sikre kvaliteten på tilbudet som gis i
den enkelte barnehage.Vi hadde håpet
regjeringen hadde løftet dette perspek-
tivet høyere i meldingen, men håper
uansett at barnehageeiere (offentlige og
private) vil satse mer på barnehagele-

delse. Dette handler dels om kompet-
anseheving, oppfølging og ansvar, men
også om konkurransedyktige beting-
elser hvis man skal konkurrere om de
beste pedagogene. Godt kvalifiserte an-
satte og gode ledere, er viktige premis-
ser for å skape god kvalitet i barneha-
gen.

JAN OLAV BREKKE
Forbundsleder, LEDERNE

VIKTIG RESSURS: Barnehagestyrere og -ledere er en svært viktig ressurs når det gjelder å sikre kvaliteten på tilbudet som
gis i den enkelte barnehage. IIlllluussttrraassjjoonnssffoottoo

Tennene er som de fleste vet en del av menneske-
kroppen, unntatt er muligens regjeringenes «Ka-
rius & Baktus» Statsminister Jens Stoltenberg og
Helseminister Jonas Gahr Støre. Vi andre vet
dessverre at tannhelsen begynner å svikte lenge
før AP sin fasit-de fylte 75 år. Dette står i skarp
kontrast til følgende utsagn fra AP toppene i
2012: «De må handles raskt og derfor sørge for å
etablere en gratis ordning angående tannhelsen»
sa Statsministeren, og tidligere Statsminister Gro
Harlem Brundtland da AP presenterte sin Eldre-
plan for noen år siden .

For i statsbudsjettet er ikke gratis tannbehand-
ling prioritert med politisk handling. Dette er en
skam av regjeringen i likhet med partiet Høyre i
denne viktige saken ikke «viser politisk hand-
ling». Nå må velgerne reagere, for det er det enes-

te de RG forstår.Tennene er en del av kroppen.
Demokratene i Norge mener derfor bestemt at
kostnadene med tannlege besøk skulle vært re-
fundert på samme måte som legebesøk. At
mange mennesker (ikke bare eldre) ikke har råd
til å gå til tannlegen i verdens rikeste land er en
falitt erklæring fra samfunnet.Til høsten er det
stortingsvalg, da vil de RG på ny love kraftige re-
duserte tannlegepriser. Ikke la deg som velger på
nytt lures-ved å gi din stemme til de RG eller par-
tiet H den 9. september om du ønsker en billigere
og bedre tannbehandling. Fjern derfor «Karius
og Baktus»-Jens og Jonas-ved å gi din stemme til
Demokratene i Norge.

JAN A FALLA OG VIDAR KLEPPE
Stortingskandidater for Demokratene i Norge

Tannbløffen til Jens og Jonas


