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Leserinnlegg
Fortielse er
ødeleggende
Svensk politi har unnlatt
å gripe tak i omfattende seksualisert vold
og trakassering på en
ungdomsfestival, av frykt
for at oppmerksomhet
rundt saken kunne føre
til økt oppslutning for det
høyrepopulistiske partiet
Sverigedemokraterne.
Årsaken er at mange av
ofrene har meldt at gjerningsmennene har minoritetsbakgrunn. Dette er,
som i Köln i Tyskland, en
total skandale, og en gavepakke til høyreekstreme.
Når politi og myndigheter
dysser ned slike saker, fordi
de frykter konsekvensene
fordi flere av gjerningspersonene har minoritetsbakgrunn, så er det dobbelt
ødeleggende: For det første
bekrefter det de farlige
forestillingene om at myndighetene driver sensur
og sammensvergelser for å
holde sannheten unna folk.
Det er å be om mer frykt,
og mer ekstremisme.
For det andre er det er et
kraftig signal til unge kvinner om at deres ve og vel
er underordnet en politisk
agenda i myndighetsapparatet, og tilsvarende til folk
flest at du ikke kan regne
med politiet og politikerne. Altså verst tenkelige
respons på alvorlige overgrep, på så mange plan.

Trakassering og voldtekt
skal alltid slås hardt ned
på, spesielt fordi vi skal
hegne om de verdiene
kvinnebevegelsen har
kjempet fram. Likestilling
og retten til å bestemme
over egen kropp er ikke
oppe til forhandling. Om
noen miljøer eller grupper
har problemer med det,
så må det være deres problem, ikke unge kvinner
som må frykte for sin sikkerhet når de beveger seg i
store forsamlinger.
Ingenting godt kommer
ut av fortielsen - det er et
brudd på samfunnskontrakten som vi i vår tid er
mer avhengige av enn på
lenge. Et samfunn der vi
kan stole på hverandre er
det beste middelet for å
løse utfordringene i vår
tid. Vi kan ikke tillate at
noe liknende skjer i Norge.
Innsatsen mot seksualisert
vold og trakassering må
styrkes, både i skolen,
arbeidslivet, og politiet.
Grunnleggende verdier
som likestilling må ikke
lempes på. Og ærlighet må
komme først.

Snorre Valen,
nesteleder i SV

Tips oss!
Tlf. 23 16 91 40
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Moro og spenning for både barn
og voksne i Ekeberghallen
Søndag 7. februar er det
fjortende gangen Cirrus
RC Flyklubb arrangerer modellflymesse i
Ekeberghallen. Dette er
blitt en årviss begivenhet som samler entusiaster fra hele landet.
Tekst: Tore Flaa – Foto: Kjell Bentzen

Messa er så innarbeidet
blant modellflygere at det
store spørsmålet er: ”Når er
Ekeberg i år”. Et høydepunkt
for de innviede, men også fantastisk spennende for de som
ser på dette som mest lek og
moro. Her blir det mye å se og
oppleve. Innendørsaktivitet
med alt som kan fly; kunstflygingsmodeller, konkurransemodeller, helikopter, droner,
linestyring, dolokk og andre
rariteter. Publikum får også se
de fleste typer modeller som
det ellers i året drives utendørs konkurranseidrett med.
Du får også innendørs oppvisning av småfly og andre
rariteter, radiostyrte luftkamper og mange utgaver av helikopter. Det er også sannsynlig
at man i løpet av dagen får
besøk av et helikopter. NRK,
brannvesenet/redningsetater
og politiet pleier også å stille
opp på disse messene.
De siste årene er droner blitt
svært populært. Fotografering
fra lufta er et av bruksområdene, men all aktivitet med

KRYSTALLEN TREFFSENTER

Dette seilflyet er støpt i karbon og har et vingespenn på nesten fire
meter. Det dras opp i luften med en line på en vinsj som drives av et
bilbatteri, og har en pedal for start og stopp. Flyet dras hundre meter
opp i luften i løpet av åtte sekunder og når linen droppes fortsetter
flyet opp i 200 meters høyde på den energien som finnes i flyet.

elektrofly og droner i alle
størrelser appellerer til folk i
alle aldre.
Den økende bruken av droner
har ført til at det har kommet
strenge bestemmelser som
medfører større ansvar for
brukeren. Flyklubben har
egen stand hvor du kan få
opplysning om dette.
Cirrus RC Flyklubb er Norges
største modellflyklubb med
mer enn 120 medlemmer
hvorav ca 40 i er aktive.
Klubben har egen flystripe
med klubbhus like nord for

Spydeberg hvor alle klubbens medlemmer kan trene
eller konkurrere hele året
med seilfly, elektromodeller
eller droner. I fjor arrangerte
Cirrus to norgesmesterskap
og ett nordisk mesterskap,
alle innen modell-seilfly, som
er vårt aktivitetsområde.
Forretninger stiller som seg
hør og bør opp, og er med
å skape en virkelig messe. –
Derfor synes publikum i alle
aldre, at dette er en kul og
interessant hendelse på vinteren, sier styrets representant,
Kjell Bentzen.

. . . ønsker velkommen til 2016

Ja, så er vi kommet I gang med et nytt år. Fjoråret ga oss mange fine opplevelser på mange
måter. Og vi ser frem imot et like flott år I 2016. Vi ser tilbake på mange høydepunkter, og
nummer 1 er selvfølgelig Rullator- og stavgangsløpet på Bjerke. Vi inntok pallen med 2.og 3.
plass, pluss at det ga en flott opplevelse for alle vi andre fra Krystallen som hadde møtt
opp. Et av de andre høydepunktene – ja det kom jo rett på nyåret da – var den flotte foldeveggen som ble satt opp og gir oss bedre plass, særlig på de arrangementene vi har.
Programmet for 2016 er snart klart – og vi har både februar og mars klart, og de vil bli lagt
ut I kafeteriaen.
Tekst og foto: Jan Schou, info-medarbeider.

I skrivende øyeblikk er vi midt i
januar, og vi har hatt besøk av
Blix og Nygaard som fremførte
sitt program Edit Piaf og andre
spurver. Onsdag 27. januar får
vi besøk av Fredrik Saugstad,
faren til Even Saugstad som er
en av våre faste kåsører. Han
skal snakke om «Køla-Pålsens
betydning i jugendstilens Kristiania».
Vi åpner februar med vårt populære arrangement «Mandagstreffen» og da kommer Lavvo-gutta
og spiller opp. Den 3. februar

blir det Quiz, årets første, et av
våre populære arrangement.
Onsdag 10. februar kommer en
som mange kjenner her på
huset. Han er hjemmehjelp og er
fra Bolivia. Han forteller litt om
seg selv og han kommer også inn
på litt om den jobben han utfører her. Den 17. februar får vi
besøk av Dan Kristoffersen,
han husker vi fra «Vorspielet» vi
hadde i høst. Han fremfører bl.a.
Gospel og Spirituals. Februar
avsluttes til fengende toner fra
Akershus Messingensemble.

De kommer 24. februar og de
pleier å blåse liv i gamle melodier til glede for noen og enhver.
Ja tenk, vi skal ta fatt på mars,
og den 2. kommer Even Saugstad, og denne gang tar han for
seg «Oslos byoriginaler», denne
gang i en fornyet utgave. Vi gleder oss til å høre han fortelle
om disse menneskene - som det
dessverre ikke er så mange igjen
av. - Så blir det igjen «Mandagstreff». Det skjer mandag 7. mars.
Så da kan man trygt si at vi er
godt i gang med det nye året.

Her har vi vår nye foldevegg, riktignok i
lukket posisjon, men med enkle knep
åpner vi for et større lokale - til glede for
mange. Artister som skal opptre osv.
Ellers holder våre balansegrupper til her
inne - og de har virkelig blitt populære.
Her blir det tøyet og bøyet - og deltakerne
går herfra som «spreke» og nye mennesker.

