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Lundteigen etterlyser søkelys på selvforsyning

ndestrategien
Ung
protest
En allianse mellom blant
andre Sosialistisk Ungdom, Attac Norge, Spire,
Natur og Ungdom, Grønn
Ungdom, Rød Ungdom og
Norges Bonde- og Småbrukarlags
Ungdomsutvalg
går hardt ut mot Jon Georg
Dales jordbruksmelding.
Også Norges Bygdeungdomslag reagerer, blant annet mot forslaget om fjerne
ordningen som gjør det
mulig for bønder å pensjonere seg fra 62 år. Dette vil
ifølge bygdeungdommen
være et slag mot rekrutteringen, fordi det blir vanskeligere å overta gardsbruk i ung alder.
Ungdomsalliansen for
en ny landbrukspolitikk
advarer mot forslag om å
fjerne måltall for reell selvforsyning, altså selvforsyningsgrad når man tar hensyn til import av dyrefôr.
Organisasjonene
mener
dette vil svekke fokuset på
den faktiske selvforsyningen.
– Regjeringen forsøker å
redusere norsk landbruk
til et verktøy for billigst
mulig mat, og ignorerer
forbrukernes ønske om
trygg og bærekraftig matproduksjon, framtidig behov for matsikkerhet og
muligheter for fornybar
verdiskaping, sier Gaute
Eiterjord fra Natur og Ungdom.
– Det blir litt absurd at
regjeringen synes å mene
at økt selvforsyning ikke er
viktig, samtidig som vi vet
at klimaendringene truer
jordas evne til å produsere
mat til en voksende befolkning, sier Kathrine Kinn i
Utviklingsfondets
ungdomsorganisasjon Spire.
tiet og Bondepartiet i 1935,
som blant annet kom i stand
mot import av billig korn.
Ifølge Lundteigen mangler
landbruksdebatten en stor
fortelling og gode forbilder.
– I dag er Danmark forbildet. Det ser vi når det blir et
overordnet mål å produsere
maten så billig som mulig.
– Hva er galt med Danmark
som forbilde?
– Danske bønder sliter
tungt med gjeld, store miljøproblemer og multiresistente
bakterier i svineholdet. De er
under press fra andre kanter.
Det er selvsagt store forskjeller, men norsk landbruk holder stø kurs i samme retning.

– Hva slags forbilde skulle
vi hatt?
– Land som Sveits, der jordbruk drives på naturens premisser og gir naturlig og tilstrekkelig med mat, med
plante- og dyrehelse som er
bedre enn standarden i EU.
Det kan møte forbrukernes
forventninger og gi grunnlag
for et grønt importvern, altså
et forbrukerdrevet vern der
kvalitet gjør maten konkurransedyktig
mot
import.
Landbrukspolitikken er dominert av en produksjonsaktivisme som ikke har ført noe
godt med seg, sier Lundteigen.
alfs@klassekampen.no

LÆRING: Rapport om
skolebidrag kan brukes til
målrettete tiltak, mener
kunnskapsministeren.

Stor
ulikhet i
SkoleNorge
SKOLE
Av Birgitte Iversen
Det er store forskjeller mellom landets skoler når gjelder hvor mye de klarer å
løfte elevene. På det meste
utgjør forskjellene ett til to
skoleår med læring.
Det viser en ny rapport
fra Statistisk sentralbyrå
(SSB).
– Hvilken kommune du
bor i og hvilken skole du
går på, har mye å si for hvor
mye du lærer på skolen.
Slik bør det ikke være, sier
kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen (H).
SSB-undersøkelsen er
gjort på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.
Over halvparten av skolene og kommunene ligger
på
landsgjennomsnittet.
Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25
prosent av skolene ligger
under snittet.
De skolene som bidrar
mest til elevenes læring fra
5. til 7. klasse og på ungdomsskolen, gir elevene
over ett skoleår mer læring
enn de svakeste. For de
yngste elevene utgjør forskjellen på det meste to
skoleår, selv om resultatene
må tolkes noe mer forsiktig
for disse trinnene, opplyser
SSB.
©NTB

Seminar om
eutanasi og lege
assistert selvmord

Åpent møte i Wergelandssalen, Litteraturhuset, Oslo. Mandag 23. januar kl. 18–21
Innledninger og paneldebatt ved sykepleier Marie Aakre, professorene Lars Johan Materstvedt,
Aslak Syse og Knut Ruyter, overlegene Morten Horn og Annette Robertsen.
For fullstendig program se www.litteraturhuset.no eller www.helsehistorie.no
Entré 100 kr for medlemmer i Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum, 150 kr for andre.
Arrangert av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum

