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Norges militære bidrag både utfordrer folkerettens grunn lag og kan bidra til at konflikten eskalerer. 

Leker vi med ilden i Syria?

respekten for det enkelte 
lands suverenitet, territoriale 
integritet og enhet, «in 
accordance with purposes and 
principles of the United 
Nations Charter.» 

Med andre ord: dersom den 
bestående syriske regjering 
betakker seg for hjelp fra 
enkelte internasjonale 
aktører, især slike som har 
støttet opprørsgrupper og 
erklært nåværende regjering 
som illegitim, så kan de gjøre 
det med henvisning til 
alminnelig folkerett. Liksom 
Irak også har et lignende 

rettsgrunnlag. Det er et 
kjernepunkt i gjeldende 
folkerett at hver stat sjøl 
bestemmer hvilke væpnede 
avdelinger tilhørende andre 
stater skal ha adgang til sitt 
territorium. 

Det realpolitiske bakteppet 
for hele situasjonen er at USA 
og Vesten har brent seg på sjøl 
å intervenere med sikte på 
regimeendringer i ulike land. 
Kostnadene for slike opera-
sjoner er blitt for store. 
Bakkekriger slik som i 
Afghanistan og Irak er heller 

ikke populære i vestlige land. 
Men regjeringen ser seg 

altså tjent med å øve innfly-
telse gjennom diverse 
opprørsgrupper i den syriske 
borgerkrigen. Og den anser 
tydeligvis norske soldater på 
et diffust oppdrag, med støtte 
til ikke-identifiserte grupper 
på ukjent sted i Midtøsten, 
som et relevant politisk tiltak. 
Dette er politisk uklokt, og 
rettslig sett høyst tvilsomt.

Arne Overrein, 
førstelektor Norges arktiske 

universitet, Tromsø
arne.overrein@uit.no

JO STØRRE, JO BEDRE? Problemene i landbruket skyldes produk-
sjonsstrukturen som kun satser på volum, skriver Kathrine Kinn.  
 FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Etter at landbruksorganisa-
sjonene brøt med staten i 
årets jordbruksoppgjør, har 
en rekke demonstrasjoner, 
aksjoner og debattinnlegg 
oppfordret til å støtte norsk 
landbruk. Jeg mener det er 
på tide at vi spør oss hva 
slags jordbruk vi skal støtte.

Slik tilskuddene er 
innrettet i dag bidrar de til å 
opprettholde en landbruks-
struktur som ikke er 
bærekraftig 
– verken 
sosialt, økono-
misk og 
økologisk. 
Gårdsbruk 
som klarer å 
stille med stort 
volum får mer 
tilskudd for å finansiere en 
drift som i økende grad 
fremstår som lite lønnsom i 
et bredere perspektiv. 

Alliansen ny landbruks-
politikk, en allianse av flere 
ungdomsorganisasjoner og 
-partier, er kritisk til at vi 
fortsetter å overføre penger 
til en modell som ikke 
fungerer.
 
Vi mener selvfølgelig at 
norsk jordbruk skal motta 
offentlige bevilgninger. Det 
er kun slik samfunnsopp-
draget til jordbruket kan 
oppfylles. Dette innebærer 
blant annet å produsere mat 
på en måte som tar høyde 
for klimaendringer, matsik-
kerhet, ernæring, biodiversi-
tet, miljø og forurensnings-
problemer. Jorda danner 

grunnlaget for å produsere 
mat som er ren, trygg og tar 
hensyn til nevnte utfordrin-
ger. Ensidig fokus på kilo og 
liter undergraver dette 
samfunnsoppdraget. 
Alliansen ny landbrukspoli-
tikk vil ha mer tilskudd til 
bearbeiding av jord, ikke 
volumproduksjon.

Men dessverre dominerer 
volumfokuset fullstendig i 
utformingen av jordbruks-
politikken – også i årets 
jordbruksoppgjør. Volumfo-
kuset har gitt oss lav 
selvforsyningsgrad, bønder 
med mye gjeld, mye leiejord, 
nedleggelser og overproduk-

sjon. Det har 
også ført til at 
produksjonen 
har blitt 
løsrevet fra 
ressursgrunnla-
get og driftsø-
konomien. Er 
dette en trend 

vi vil fortsette? Hvis svaret 
er nei, må vi tenke nytt. 
Fokuset på volum sier noe 
om satsingen på distrikts-
landbruket. Et ekte dis-
triktstilskudd er et arealtil-
skudd som innenfor rammer 
gir høyere utbetaling jo mer 
tungdrevet arealet er.
 
Jeg vil kaste en brannfakkel: 
Problemet er ikke først og 
fremst at det ikke overføres 
nok penger, men at overfø-
ringene subsidierer en svært 
kostbar produksjonsstruk-
tur. Konsekvensene er at 
jordbruket ikke er i nærhe-
ten av å oppfylle de sine 
politiske målsettinger.

Kathrine Kinn, 
styremedlem i Alliansen ny 

landbrukspolitikk
kathrinekinn@gmail.com 

Hva slags landbruk?

Er dette 
en trend 
vi vil 

fortsette? Hvis 
svaret er nei, må vi 
tenke nytt. 

LANDBRUKS- 
OPPGJØRET
Kathrine Kinn
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Det finnes ingen definisjon på 
hva en levelig lønn er. Det er det 
arbeiderne selv som bestemmer.

Direktør for bærekraftig 
utvikling i H&M, Anna Gedda,  

til DN

Vestlig samfunn trenger en skole 
som skaper læringsagenter. Vi 
trenger ikke konsumenter, men 
kreatører av teknologi, kreative 
tenkere og problemløsere.

Gründer Johan Brand på e24.no

Politikerne er redd for islamis-
tene, men mitt råd er å bli mye 
mer redd for det norske folks 
raseri.

Skribenten «Smalsarhorn» på  
document.no

Smalsarhorns artikkel var  
ubehagelig fordi den minnet om 
at det var en tid da nordmenn 

var krigerske. Dette relativt 
enkle, elementære faktum er 
nok til at noen blir nervøse.

Document-redaktør Hans 
Rustad om artikkelen

Bilister er noen jævler, men det 
er jaggu mange idioter, duster 
og svinske villmenn blant oss 
syklister også. Sammen er vi ikke 
gode.
Lars West Johnsen i Dagsavisen
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