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Innlegg
kristoFFer  
lorang Mathisen
Styreleder for Skeiv Ungdom 
Østfold

det at jeg tirsdag på  
f-b.no kunne lese om at 
noen uprovosert blir 

slått ned på grunn av sin kjær-
lighet til andre og sin egen leg-
ning og identitet skremmer 
meg. Jeg er selv homofil, og 
har selv opplevd denne type 
hendelser på en helt tilfeldig 
bytur. At det skjer fordi noen 
er med de man elsker på byen 
er ikke å akseptere.

Jeg ser ikke noen grunn til 
at det å vise sin kjærlighet 
mellom skeive skal være noe 
annerledes enn kjærlighet 
mellom heterofile, for kjærlig-
het er kjærlighet! Når man ser 
tilbake, har det skjedd mange 
positive endringer, men vi er 
nok ikke i mål ennå.

Jeg vet mange der ute tenker 
at vi er alle bare mennesker, 
men dessverre leser man sta-
dig om de som ikke ser på dem 
rundt seg som et menneske, 
men heller legger fokus på 
hvilke personer de har en fø-
lelsesmessig eller seksuell til-
trekning til. Jeg må jo også få 
minne om at det ikke er ulov-
lig å være skeiv, det ikke en 
straffbar handling. Så hvorfor 
skal vi straffes av medmen-
nesker på åpen gate?

Jeg har selv opplevd at å gå 
langs brygga i Fredrikstad på 
vei mellom utestedene kan 
være en utfordring. En gang 
kommer en mann bort til meg, 
og uprovosert truer med å 
dytte meg over bryggekanten 
fordi jeg er homofil. Er dette 
greit? Er det greit å skulle øn-
ske at noen dør fordi man el-
sker noen av samme kjønn?

hvilke holdninger har vi 
egentlig til andre?

Jeg har forståelse for at ting 
kan føles annerledes for noen, 
men det å uprovosert ty til 
vold mot et uskyldig mennes-
ke, sier mer om deg selv enn 
om den som dessverre blir of-
feret. Ville ikke alt vært lettere 
om vi bare viste hverandre 
gjensidig respekt? Da kunne 
alle gå på åpen gate, elske den 
personen de elsker og et kjæ-
restepar kunne holde hveran-
dre i hendene uten at man blir 
sett på fordi man er et skeivt 
par, altså uten at det å være 
sammen med noen av samme 
kjønn skal være noen annens 
problem. 

«Dette er ikke et 
spørsmål du må 
svare på, men vi 
er i 2017.» 
Jeg nekter å forholde meg 
til at folk ikke kan elske den de 
vil i dette landet, enten det er 
en av samme kjønn, tre av uli-
ke kjønn eller ingen. Alle skal 
kunne gå på åpen gate uten å 
være redd for trakassering!

Når jeg går i byen, er det 
ikke slik at jeg føler meg uvel 
fordi jeg ser en mann og kvin-
ne holder hender eller kysser. 
Det er ikke slik at det provose-
rer meg på noe vis – hvorfor lar 
du deg da provosere av to 
menn som holder hverandre i 
hendene, eller kysser?

dette er ikke et spørsmål du 
må svare på, men vi er i 2017. 
Vi alle har vel lært at det å vise 
respekt for hverandre er vik-
tig?

Når man finner ut at man er 
skeiv, så er det ikke slik at man 
finner frem en hatt og trekker 
opp den legningen man har. 
Det er ikke tilfeldig at man 
ikke er heterofil – det er bare 
slik verden er. Vi velger ikke 
seksuell legning, vi velger fak-
tisk ikke hvem man blir følel-
sesmessig eller seksuelt til-
trukket av.
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Alle skal kunne  
gå på åpen gate 
uten å være redd 
for trakassering

i lokalmiljøet siden 3. januar 1889 

er en fri avis som henvender seg til alle mennesker i Fredrikstad-
distriktet. Formålet er å fremme et konservativt samfunnssyn. 
Vi ønsker å bidra til en konstruktiv utvikling av vårt lokalsamfunn, 
for å bevare det beste i det bestående. I vårt arbeid opptrer vi på 
vegne av våre lesere. Det er i både redaksjonens og lesernes 
interesse at vår redaksjonelle virksomhet skjer uavhengig av eiere, 
politiske partier og interessegrupper. Samfunnsdebatten er 
avisens viktigste begrunnelse, og våre spalter står åpne for alle.
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Døm har  
krematoriet der 
oppe, helt naturlig, 
det er jo i helvete 
døm brenner folk!

JAn JOhAnSen, F-B.nO
Bærer ild til bålet i rivaliseringen  

mellom sarpsborg og Fredrikstad

le s e r B r e v
Glad vi 
snudde 
opp ned på 
landbruks- 
politikken 

Østfold er kanskje et lite 
fylke, men vi er store når 
det kommer til land-

bruk. Vi har ifølge Agrianalyses 
ferske rapport som Østfold 
Bondelag har fått utarbeidet 
hele sju prosent av landets 
jordbruksareal i drift og 20 pro-
sent av kornarealer. Vi har et 
allsidig jordbruk med produk-
sjon innenfor alle de viktigste 
norske produksjonene, og det-
te legger igjen grunnlag en vari-
ert næringsmiddelindustri. 
Dette er jeg stolt av og jeg øn-
sker at fylket vårt skal fortsette 
å vokse som et landbruksfylke. 
Jeg er derfor svært glad for at vi 
i næringskomiteen snudde opp 
ned på regjeringens forslag til 
landbrukspolitikk.

For krF har det vært viktig å 
slå fast at landbrukets viktigste 
oppgave er å produsere fôr- og 
matvarer med grunnlag i nor-
ske ressurser og som det ut fra 
våre driftsforhold er naturlig å 
produsere i Norge. Næringsko-
miteen har satt et ambisiøst 
produksjonsmål om at matpro-
duksjonen skal ha et omfang 
som dekker innenlands etter-
spørsel og eksport. Vi skal pro-
dusere mer mat og vi skal ha 
landbruk over hele landet.

Både av hensyn til rekrutte-
ringen og for å heve inntektsni-
vået i næringen er det viktig å 
redusere inntektsgapet mellom 
jordbruket og andre i samfun-
net. Næringskomiteen står nå 
samlet rundt et sterkt inntekts-
mål som sier nettopp dette: Vi 
skal redusere inntektsgapet, og 
bønder med alle typer bruk skal 
ha mulighet til samme inn-
tektsutvikling som andre.

næringsMiddelindustri-
en er Norges største fastlands-
industri målt i omsetning, ver-
diskapning og sysselsatte. Også 
her i Østfold er denne industri-
en stor og mange østfoldinger 
jobber her. Vi er helt avhengige 
av en godt utviklet nærings-
middelindustri for å ha et le-
vende jordbruk, og jeg er glad 
for at en samlet komité uttryk-
ker ønske om å legge til rette for 
økt verdiskapning og utvikling. 

Jeg Ble skuffet da jeg leste 
landbruksmeldingens kapittel 
om rekruttering. På tross av at vi 
alle vet at rekruttering er helt av-
gjørende for næringens fremtid, 
leverte regjeringen ingenting på 
dette. Jeg har derfor jobbet for å 
få på plass tiltak for økt rekrut-
tering. Meldingen peker nå på 
viktige tiltak for økt rekruttering 
og mange av disse kommer fra 
unge østfoldbønder som jeg har 
snakket med. 

Vi ønsker å legge til rette for 
utdannelse og økt kompetanse, 
og vi vil snakke opp næringen 
gjennom for eksempel å oppret-
te en informasjonsportal som 
ligner på fiskerinæringens Sett 
sjøben. Vi sikret også viderefø-
ring av ordningen med tidlig 
pensjon slik at generasjonsskif-
ter kan komme på et tidspunkt 
hvor de unge fortsatt har lyst og 
mulighet til å overta gården.

landBruket vårt har stort 
potensial til å bidra i det grønne 
skifte vi som land må gjennom 
nå. Vi vet at det finnes effektive 
tiltak som er gode for både kli-
ma og landbruket, slik som dre-
nering, biogass og alv, og slike 
tiltak ønsker komiteen å satse 
mer på. I budsjettet for 2017 
fikk KrF og Venstre også på 
plass en ny ordning for klima-
rådgivning på gårdsnivå. 

Jeg er glad for at KrF har fått 
på plass et ambisiøst produk-
sjonsmål og et sterkt inntekts-
mål som sørger for at bøndene 
får betalt for jobben. Dette leg-
ger til rette for et aktivt og 
mangfoldig landbruk over hele 
landet der Østfold og bønder i 
Fredrikstad og Råde vil spille 
en viktig rolle!

LIne henrIeTTe hOLTen hJeMDAL
Næringspolitisk talskvinne i KrF

Innlegget er forkortet,
les hele på f-b.no/debatt

Ny optimisme  
svar til svend arild 
uvaag, FB 19.04.

det bærer for langt å gjenta 
mye, men jammen må jeg 
si at Uvaag ikke ser sko-

gen for bare trær. Man kan jo 
undres over hvorfor det alltid 
skal jamres fra bondeorganisa-
sjonshold mot denne regjerin-
gen, når politikken gir resultater 
som gjør at de fleste pilene har 
snudd og peker i riktig retning.

Ta for eksempel rekruttering. 
Her viser Uvaag til at gjennom-
snittsalderen for Østfold-bon-
den har økt og peker på viktige 
elementer for rekruttering, men 
glemmer tilsynelatende at inn-
tektsutviklingen i landbruket de 
siste tre årene har vært formida-
bel og langt høyere enn andre 
grupper i samfunnet og at inves-
teringslysten er stigende godt 
hjulpet av økningen i investe-
ringstilskuddene. 

Politikken gir resultater. Blant 
annet ser vi at ungdom nå søker 
til landbruksutdanning som al-
dri før, opp 20 prosent mot en 
nedgang under de rødgrønne. 
Det er et tydelig tegn på at vi har 
skapt ny optimisme i landbru-
ket, det klarte aldri den forrige 
regjeringen. 

Det underlige er at Uvaag 
skylder på været for det som går 
godt og på regjeringen for det 
som går dårlig – om bare verden 
også hadde vært så enkel.

Så får Bondelaget og andre stå 
for retorikken. Resultater er vik-
tigere enn retorikken. Og at vi 
opp til flere ganger må angripes 
for det gode været – ja ja, det kan 
vi alltids like!» 

IngJerD SchOU
Stortingsrepresentant Høyre

På hJeMMeBane? Stortingsrepresentant Line Henriette Holten 
Hjemdal skriver at næringskomiteen har fått gjennomslag for mer 
landbruk og næringsmiddelindustri i Østfold. 


