Side

22

Utgave 7 • August 2015

Leserinnlegg
Det er lov å bry seg

Sommeren er på hell, og
de fleste beitedyr har vært
ute i den lovfesta perioden,
som er 16 uker for småfe og
8 uker for storfe. Men ikke
alle. Det meldes om brudd
på mosjonskravet for storfe
både i løsdriftsfjøs og båsfjøs. Noen steder har ikke
kyrne vært løst fra båsen
på flere år. De blir fratatt
det mest grunnleggende og
naturlige - som sollys, frisk
luft og beiting. De får ikke
kjenne gress under klauvene
eller bevege seg normalt og
fungere sosialt med flokken.
De lever et gledesfattig liv
der det meste tas fra dem friheten, kalvene, livsgleden
og til slutt selve livet.
Mattilsynet følger opp
brudd på mosjonskravet så
godt de kan på grunnlag av
bekymringsmeldinger, og
tar i bruk overtredelsesgebyr og andre virkemidler.
Men problemet er at mange
ikke melder fra. Dette
til tross for at det kan
meldes fra anonymt via
Mattilsynets nettside, og
slike meldinger kan ikke
spores, så melderen er sikret
anonymitet. Folk kan også
la meldingen gå via NOAH.
Det er ikke angiveri å
melde fra om brudd på de
minimumskrav som skal

sikre dyrene et noenlunde
anstendig liv. Tvert imot er
det en moralsk plikt. Enten
det er familiedyr som vanstelles eller etterlates hjelpeløse, beitedyr som ikke
får oppfylt beiteretten eller
dyretragedier som er under
utvikling, kan en melding
være helt avgjørende for om
dyrene får hjelp eller ikke.
Dyrene kan ikke selv be om
hjelp, de er avhengige av at
vi bryr oss. Hvis vi tenker
oss i deres sted og identifiserer oss med deres lidelser,
bør valget være lett.

Jenny Rolness,
NOAH
- for dyrs rettigheter

Kampen om
søndagen skal
vinnes

KrFs leder Knut Arild
Hareide har flere ganger
sagt at vi vil ta alle politiske
virkemidler i bruk for å
sikre søndagen som en felles
fridag. Søndagen må ikke bli
som en vanlig hverdag, og
KrF gjør derfor alt vi kan i
samtalene med regjeringen
og Venstre for å overbevise
dem om dette. Med alle de
støttende vedtakene som nå
kommer i kommunestyre
etter kommunestyre har vi
stor tro på at denne viktige
kampen kan vinnes!

Vi ønsker oss en person –
ung eller gammel,
som kan tenke seg å selge
annonser til denne avisen
som ekstrajobb.
Arbeidstid og arbeidssted
bestemmer du selv.
Kontakt oss på
tlf. 23 16 91 40

Det er mange gode argumenter for en felles nasjonal
hviledag, og det er argumenter som deles av mange,
uavhengig av tro og livssyn.
Søndagen er for oss alle. Vi
trenger alle tid med venner
og familie, vi trenger kulturopplevelser, naturopplevelser, fritid og fellesskap
med andre. Det handler om
livskvalitet. Det handler
om skiftet mellom arbeid
og hvile, mellom hverdag
og helg, en fellesskapsdag,
en hviledag. Søndagen er
et gode og en verdi som vi
må verne om i stedet for å
svekke.
For KrF er dette en viktig
verdisak. For KrF er dette et
spørsmål om samfunnsretning.
Kampen om søndagen er et
spørsmål om vi vil at markedskreftene skal råde, eller
om vi selv som samfunn skal
avgjøre hva slags dag søndagen skal være for oss.
Kampen om søndagen er for
KrF en avveining mellom
kommersialisering og materialisme på den ene siden og
fellesskap og tid sammen på
den andre.
Søndagen er en fellesskapsdag. Vi kan ikke som individer velge å videreføre den
som en spesiell dag alene og
hver for oss. Enten har samfunnet hvilepuls én dag i
uka, eller så har det ikke det.
Annerledesdagen er ikke et
prosjekt enkeltmennesket
kan stable på beina alene.
For KrF handler spørsmålet
om søndagsåpne butikker
om hva slags samfunn vi vil
ha. Derfor har vi sagt at KrF
vil ta alle politiske virkemidler i bruk for å bevare søndagen som felles hviledag og
annerledesdag.

kan ikke være forsiktig nok
når dyr overlates til fremmede. Impulshandlinger
som følge av gratis og lett
tilgjengelige dyr kan føre
til at omplasseringsdyr blir
dumpet på annonsesidene
igjen, eller på gata. Det er
anslått at halvparten av alle
kattunger som gis bort før
eller senere får et hardt liv
som hjemløse.
Det oversvømte markedet
gjør det vanskelig å finne
gode hjem til hjemløse dyr
som tas inn av hjelpeorganisasjonene. For hvert nye
kattunge- og valpekull som
fødes minker mulighetene
for andre dyr som trenger
en ny sjanse.
En kan stoppe dette ved å
kastrere kattene og på andre
måter hindre at nye dyr
fødes til en usikker skjebne.
Overtakelse av omplasseringsdyr redder liv, mens
kjøp fra oppdrettere og
dyrebutikker holder i gang
virksomheter som bidrar
til å skape overskuddsdyr.
Ved å stoppe masseproduksjonen av dyr kan en heve
statusen til enkeltdyret,
redusere antall hjemløse
dyr og i større grad hindre
at dyr kommer i dårlige
hender.
Verden er full av dyr som
lider og som trenger hjelp til
å få et verdig liv. Ikke bidra
til at det blir flere.

Jenny Rolness,
NOAH
- for dyrs rettigheter

Hans Olav Syversen,
stortingsrepresentant, KrF
Bidra til færre
dyrelidelser

Annonsesidene på nettet er
fulle av dyr som gis bort. I
løpet av få uker er hundrevis
av kattunger føyd til den
allerede lange lista. Det
er ikke mulig å finne gode
hjem til alle. Så hvor blir de
av?
Farene er mange. Det illegale reptilmiljøet og kamphundmiljøet følger nok med
på annonsesidene, og en

Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre sier nei til
eiendomsskatt

Arbeiderpartiet, Rødt,
Sosialistisk Venstreparti
og Miljøpartiet De Grønne
går alle til valg på å innføre
eiendomsskatt i Oslo.
Dersom disse fire partiene kommer til makten
etter valget i høst, blir det
dermed innført eiendoms-

skatt. For mange innbyggere i bydel Nordstrand
vil dette ramme hardt.
DN beregnet i en sak 24.
april at andelen som får
boligskatt i Nordstrand blir
44 %. Det vil ramme 18 553
boliger og gjennomsnittlig boligskatt blir 5 700
kroner. Dette er imidlertid
en beregning basert på
Skattedirektoratets tall
for 2013. For hvert år øker
boligene i verdi, mens
Arbeiderpartiet har slått fast
at de ikke vil heve bunnfradraget i takt med eiendomsprisene. Dette betyr at
for hvert år vil flere og flere
måtte betale eiendomsskatt.
Og de vil måtte betale mer i
eiendomsskatt.
Eiendomsskatten er
grunnleggende usosial.
Eiendomsskatten tar ikke
stilling til om eieren er
uføretrygdet eller pensjonert toppsjef – betale skal
man uansett. I Oslo er det
mange som eier en bolig
som har økt i verdi over
mange år, men som kan
ha liten betalingsevne. På
Nordstrand er det ikke få
minstepensjonister i boliger
som i dag har relativt stor
verdi. Eiendomsskatt tar
heller ikke hensyn til om
det er mye gjeld på boligen.
Selvfølgelig vil mange ha
råd til å betale eiendomsskatt, men alle burde stille
seg spørsmålet om det er
rimelig å innføre en skatt
på bolig i en by med høye
boligpriser. Har enken eller
småbarnsfamilien med mye
gjeld i gaten din råd til å
beholde huset dersom det
blir innført eiendomsskatt?
Det å eie sin egen bolig gir
en trygghet som Høyre vil
verne om. Arbeiderpartiets
byrådslederkandidat
Raymond Johansen ser det
derimot ikke slik. I en debatt
med byrådsleder Stian
Berger Røsland (H) uttalte
han at «Bolig er et spekuleringsprosjekt». Berger
Røsland svarte: «bolig er
ikke et spekulasjonsobjekt,
Raymond. Det er et sted
vi bor, hvor vi har familien
vår!». Ved høstens valg vil
Høyre være garantisten mot
eiendomsskatt.

Pia Farstad von Hall,
leder Nordstrand Høyre
og kandidat til bystyret
Anita Sundal Skjøstad,
Nordstrand Høyre og
kandidat til bystyret

