Side 19

Utgave 1 • Januar 2015

Søndager og andre
hverdager

Søndagsåpne
butikker?

Regjeringa fremstiller søndagsåpne butikker som et
spørsmål om frihet for forbrukere og handelsstand. Næringsminister Mæland argumenterer
med at enkelte butikker allerede har anledning til å ha åpent
på søndager og at konkurransevilkårene må bli like. Nettopp
konkurransesituasjonen vil
presse frem søndagsåpent som
hovedregel for alle, slik vi har
erfart med tidligere utvidelser
av åpningstidene. Å gjøre søndag til handledag har ingenting
med frihet å gjøre.

KrF vil at søndagen fortsatt
skal være noe mer enn all andre
dager. Vi vil derfor ikke ha frislepp for søndagshandel. I dag
tar vi også hensyn til mange
arbeidstakeres sosiale og velferdsmessige behov. Det mener
vi at vi skal fortsette med.

Dette forslaget vil ramme 370
000 ansatte i varehandelen og
deres familier. Det vil også
legge press på at stadige flere
må jobbe på søndager, som for
eksempel butikkenes leverandører og barnehageansatte. For
mange er ikke nødvendigvis
søndagen mer hellig enn andre
dager, men det å ha noen felles
fridager har en stor verdi i seg
sjøl. Noen må selvsagt jobbe på
søndager, men det bør begrenses til arbeid som er helt nødvendig at utføres. Det står ikke
om liv og død at vi kjøper sko
og sminke på søndager. Folk
som jobber i butikk trenger
også fri og tid til ungene sine.
Søndagsåpne butikker er langt
fra et folkekrav, snarere tvert
i mot. Både i varehandelen
og blant vanlige folk er det
et flertall mot forslaget. «Vi
forbrukere lever stadig mer i et
24-7-samfunn», sa Arbeidsminister Robert Eriksson under
pressekonferansen da forslaget
ble lagt frem. Det er i så fall et
godt argument for å heller legge
til rette for andre møteplasser
enn kjøpesentre. SV vil ikke
gjøre søndag til hverdag og sier
nei til søndagsåpne butikker.
Kirsti Bergstø,
Stortingsrepresentant, SV

Ifølge Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), viser de
nyeste undersøkelsene at et stort
flertall i befolkningen er mot
søndagsåpne butikker. Dette
viser også to andre undersøkelser som ble gjennomført i 2013.
I september 2013 svarte 51 prosent at de var imot søndagsåpne
butikker, mens i desember 2013
svarte 67 prosent at de var imot.
Regjeringen står altså på ingen
måte overfor et folkekrav om
liberalisering i dette spørsmålet.
Søndagsåpne butikker er ikke
et forbrukerkrav. Men enda
viktigere: en storstilt liberalisering av søndagshandelen representerer en samfunnsutvikling
som etter KrFs syn er uheldig.
Vi vil ikke ha mer shopping og
kommersielt press. Vi trenger
alle en dag i uka med andre
aktiviteter og mer fritid og hvile
enn i hverdagen. Det trenger
også de hundretusener som
jobber i butikkene. Derfor sier
vi ja til å beholde søndagen som
en annerledes dag. For KrF er
søndagsåpne butikker og flere
handledager feil vei å gå.
Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant, KrF

På med
boksehanskene for
norsk mat.
Hvis noen tror EU og USA
vil passe på våre interesser i
handelsavtaler og tollvern,
må de tro om igjen. Og Sylvie
Listhaug vil heller ikke vær
proffbokser for norske interesser. Tvert i mot har hun al-

lerede vært i Brussel om fortalt
vår motstander at hun helst vil
tape saken om ostetoll. Slik
kalles kampfiksing i boksing.
For norsk matproduksjon er det
et bakholdsangrep.
I 2013 innledet EU og USA
forhandlinger om den såkalte
TTIP-avtalen som handler
om toll-lettelser og felles regler
innenfor vare- og tjenesteområder. Forhandlingene er nå i
sluttspurten, og resultatet vil
få store konsekvenser for norsk
landbruk, uten at det ser ut til
at Regjeringen tar det på alvor.
De er ganske forblindet på at
frihandel løser alt .
Uten tollvernet taper norsk
landbruk alt for mye. Allerede i
dag importerer vi 60 prosent av
maten vi spiser, og to-tredeler
av det kommer fra EU. Det kan
ikke kalles proteksjonisme.
Men de store gigantene USA
og EU vil ha alt og vil at vi skal
gjøre oss helt avhengig av dem
for all maten vi putter i oss. De
gir selvsagt totalt blanke i om vi
beholder landbruk her.
EU og TTIPS-avtalen, med
USA i spissen, sier at vi må
bare godta alt i avtalene i de
forhandler fram. Det betyr at vi
risikerer å miste muligheten til
å beskytte mot 95 prosent utenlandske landbruksvarer som vi i
dag kan legge toll på. Det vet vi
er det samme som å legge ned
nesten hele det norske landbruket, eller «knock out» som det
heter i boksesporten.
Listhaug og regjeringen er mer
opptatt av proffboksing enn
av alle arbeidsplassene i matproduksjonen i Norge. Men i
denne saken stiller ingen proffboksere for Norge i ringen. Jeg
tror ikke engang de kan kalles
amatører. De er rett og slett
ikke interessert i å vinne. Hva
Krf og Venstre gjør med dette
lurer jeg på. Når de har innsatt
en regjering som behendig vil «
la seg slå» i kampen om vernet
av norsk landbruk, burde i hvert
fall de ta på boksehanskene og
slå entydig fast på at de ikke
godtar noe annet enn seier for
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norsk landbruk og matproduksjon i disse forhandlingene.
Karin Andersen,
Stortingsrepresentant SV

Tør du si F-ordet
Brende?
Den tredje konferansen om de
humanitære konsekvensene av
atomvåpen ble gjennomført
i desember. Mye takket være
norsk lederskap er de humanitære konsekvensene nå oppe på
den internasjonale dagsorden.
Statene er enige om at risikoen
ved atomvåpen er for høy og
at konsekvensene ved bruk vil
være fatale. Vi har sammen tatt
et viktig steg og nå må vi ta et
steg videre.
Østerrike har startet ved at de
ved konferansens slutt avga et
løfte om å stigmatisere, forby
og eliminere atomvåpen, et løfte referert til som «The Austrian Pledge». Nylig spurte jeg
utenriksminister Børge Brende
i Stortinget om det er aktuelt

for Norge å støtte et forbud.
Han svarte at det å «jobbe for et
forbud her og nå er å gå lengre
enn den forrige regjeringen
gjorde». Brende har fått lignende spørsmål flere ganger.
For første gang gjør han det
altså tydelig at dagens regjering
ikke vil jobbe for forbud. At
dette standpunktet er basert i
rødgrønn politikk vitner ikke
bare om en total mangel på
egen politikk på feltet, men
også en misforstått oppfatning
av rødgrønn poltikk.
For den rødgrønne regjeringen
var målet med det humanitære
initiativet å oppnå en bindende
internasjonal avtale som forbyr
atomvåpen. -En verden uten
atomvåpen må ha en lov som
forby atomvåpen, uttalte daværende utenriksminister Jonas
Gahr Støre i 2012. Jeg har
signert parlamentarikeroppropet
og tør å si at jeg støtter et forbud
mot atomvåpen. Tør du Brende?
Bård Vegar Solhjell, utenrikspolitisk talsperson og nestleder
i SV

Honda snøfresere
– når resultatet teller

– det tryggeste og rimeligste valg i lengden!
Velkommen til en grundig test av Honda snøfresere
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på’an igjen i 2015 . . .

Vi er allerede et godt stykke ut i det nye året og vi håper og tror at 2015 skal bli et
godt og aktivt år for oss her på Krystallen Treffsenter. Men ikke alt går på skinner, vi
hadde gledet oss til å presentere dere for vårt «nye» kjøkken. Det har vært gjenstand for en fornyelse og med mye nytt utstyr. Men det mangler en vesentlig del,
nemlig en kjøkkenvifte, og den har blitt vesentlig forsinket. Men det blir vel bra når
vi om kort tid blir ferdig. I mellomtiden har vi måttet klare oss med kaffe og vafler,
eller «pensjonistfrokost» som det også kalles – servert fra glassrommet. Vi ser frem
til igjen å servere våre brukere delikate smørbrød, samt middag tirsdag og torsdag.
Men programmet vårt er vi
godt i gang med. I januar
har vi hatt både Bingo og
Qu iz, og besøk av en ung
spellemann, Vegard Storbråten Øye. Han kommer
til oss onsdag 28. januar og
spiller på sin torader og forteller også en del morsomme
historier. Vi starter februar
med en Bingo den 4. og
onsdag 11. kommer Gerd
Fjellum og prater om «Fallforebygging – Ideer for en
bedre hverdag», et aktuelt

tema i disse dager. Onsdag
18. februar får vi besøk av
gruppa «Geitrams» som
underholder oss med godt
humør og sprudlende musikk. Så blir det – til brukernes store glede – «Mandagstreffen». Dette arrangementet ble en suksess i
fjor, og vi regner med at det
blir like populært dette
året. Det er mange som har
spurt allerede, og her blir
det sikkert «stinn brakke».
Onsdag 25. februar kommer

Ellen Wilhelmsen, og
hun kommer med et artig
foredrag med lysbilder om
BAL I – åndenes øy.
Deretter - fredag 27. februar - et fast innslag: B R A
KLÆR v/Gabriella (Bellis). Hun kommer med sine
flotte klær - noe for enhver
smak.
Bildet til høyre skulle vært
av vårt «nye kjøkken», men
vi får vente til det blir helt
ferdig. Bildene er fra vår
suksess: «Mandagstreffen».

. . . for en flott gjeng!

