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Leserinlegg
Gjennomslag for
asylbarna
KrF setter alltid barna i sentrum. Derfor har vi sikret en
varig løsning for lengeværende
asylbarn, hvor barns beste får
større betydning i behandlingen av asylsaker.
Samarbeidsavtalen skulle sikre
et mer liberalt regelverk knyttet
til lengeværende asylbarn, men
det har tatt uforholdsmessig
lang tid å få dette på plass.
Flere asylbarn ble tvangsutsendt enn det vi ble forespeilet
av justisministeren, noe justisministeren har beklaget.
Derfor var det avgjørende for
KrF at vi fikk gjennomslag for
at lengeværende barn som ble
tvangsutsendt i perioden 1.
juli og 18. mars skal få sin sak
behandlet på nytt etter det nye
regelverket. Vi vet ikke hvor
mange barn som faktisk vil få
opphold, men de er nå sikret
en rettferdig behandling og får
satt en verdig sluttstrek.
KrF, Venstre og SV har en felles utfordring: 3 av 4 velgere
stemmer enten på Arbeiderpartiet, Høyre eller FrP ved valg.
Disse partiene har til felles at
de ikke ønsker en mer human
politikk for lengeværende
asylbarn. Dette var derfor en
krevende sak der vi måtte gå
med på visse innstramninger.

Felles for innstramningene er
imidlertid at regjeringen har
myndighet til å gjøre disse endringene på egen hånd i kraft av
at de sitter i regjering, uten KrF
eller Venstres støtte.
I valgkampen lovte KrF en mer
human behandling av lengeværende asylbarn. Det har vi fått
til. Hver familie får nå en rettferdig behandling og vi sikrer
barnas selvstendige rettigheter
Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant (KrF)

Tid for
heldagsskolen
Hvordan ville skoledagen for de
minste barna vært hvis du fikk
bestemme? Ville du gitt elevene
mer tid med læreren? Sørget for
at barna satt mindre stille, og
fikk et sunt skolemåltid hver
dag? Kanskje kunne leksene
gjøres på skolen, med en lærer
til stede for å hjelpe til?
I så fall er SV enig med deg. Vi
mener tida er inne for heldagsskolen.
SV foreslår å ta to timer SFOtid og legge inn i skoledagen
for de minste elevene. Den ene
timen skal gå til øvingsarbeid
med en lærer til stede. Dagens
ordning med lekser er urettferdig, fordi ikke alle barn får

hjelp til leksene. I tillegg er leksestresset slitsomt for familiene.
Den andre timen skal skolene
bruke til mer fysisk aktivitet,
kultur og lek i skoletiden. Heldagsskolen er en mer variert og
helhetlig skoledag.
SV mener alle elever skal ha
en times fysisk aktivitet hver
dag. I tillegg vil vi at skolene
skal tilby et enkelt, sunt og
gratis skolemåltid. Det vil være
bra for folkehelsa, og bra for
læringen.
I heldagsskolen er det flere
lærere. SV mener det bør være
maksimalt 15 elever per lærer
på 1,-4. trinn, og 20 elever per
lærer i resten av grunnskolen. I
heldagsskolen er det bedre tid
til det viktigste i skolen: Det
gode møtet mellom lærer og
elev.

ten i kommunene med 2,7 mrd.
Tall fra skatteinngangen i januar og februar 2015 viser stor
svikt i inntektene og alarmerende fallende tendens. Totalt
sett er hele regjeringens økning
i kommuneøkonomien i ferd
med å bli nullet ut av skattesvikt. Dette vil slå rett inn i alle
klasserom og eldreomsorgen.
Når spurte jeg Siv Jensen Frp
i spørretimen om ikke god
eldreomsorg tross alt er viktigere enn skattekutt for de aller
rikeste, forsvarte hun skattekuttene til de rikeste tindrende
klart og uten nølen. Kutten i
skatten skal fortsette. Men når
det kom til å verne eldreomsorgen mot kutt, var det verken

Jeg har forsøkt å stille Regjeringen det enkle spørsmålet
: Vil regjeringen kompensere
den store skattesvikten i kommunene eller akseptere kutt i
skole og eldreomsorg? Det vil
de ikke svare klart på. Er det så
vanskelig?
Når skatten svikter for andre
året på rad I 2014 sviktet skat-

Karin Andersen,
Stortingsrepresentant SV.
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Audun Lysbakken, leder SV

Kutt eller mere
penger?

engasjement eller noen klare
løfter. Meget skuffende, men
veldig talende for hva FRP og
Høyre prioriterer.
Det blir ikke god eldreomsorg
og god skole uten nok penger
og det blir ikke nok penger
uten at også de rikeste blant oss
betaler skatt og at staten sikrer
at kommunene får en større
andel av pengene enn i dag. Det
vil SV.
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Ta en «EU-kontroll» av kroppen
Få en tilstandsrapport etter 20 minutter
• Ubalanser er ofte årsak til
kroniske plager. Resultatet av målingen
viser hvor ubalansene er størst og
foreslår behandling i hht måleresultatet.
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• 80% av immunforsvaret sitter i fordøyelsessystemet. Dermed vil det ofte fremkomme ubalanser i dette.
Det kan gi kolikk, luft, oppblåst mage, forstoppelse, diaré, men også hodepine og migrene.
• Dårlig sirkulasjon med smerter i armer og ben kan vise seg som ubalanse i én eller flere meridianbaner.
• Svekket immunforsvar og gjentatte betennelser (blærekatarr, bihulebetennelse m.m.) kan fremkomme som energiforstyrrelser i organer eller
energibaner.
Behandlingen gjennomføres ved hjelp av akupunktur uten nåler, soneterapi, øreakupunktur, urtemedisin mm.
Som eneste naturterapeut på Sør- og
Østlandet bruker jeg neurometer for
å finne eventuelle ubalanser. Apparatet benyttes på de fleste sykehus i
Japan og har vært i bruk i mer enn
30 år.
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