MENINGER

OVERHØRT
Det skulle være unødvendig å minne
statsrådene på at det i et velfungerende samfunn må være slik at
forskningsresultater aldri må vris
eller vendes, verken i forkant eller i
etterkant.
Universitetsrektor Ole Petter
Ottersen på uio.no

Jeg tror latteren er nevrotisk.
MDG er «morsomme» når de
minner oss på at klimaproblemet
er ekte, at vi ikke har noen god
løsning på det, og at vi i Norge
har bygget velstanden vår på å
gjøre problemet verre.
Bjørn Stærk i Aftenposten
Våre preferanser er altså at menn
skal være større enn kvinnen. Noe
annet er unaturlig og derfor mer

sjelden. Jeg tviler derfor sterkt på
om det noen gang blir trendy for
kvinner å ønske seg kortere
menn.
Professor i evolusjonsbiologi
Eivin Røskaft til klikk.no
Hvis du vil tjene en million kan du
ikke lære det av en lærer, som
bare tjener 300.000-400.000
kroner.
Gründer Simen Vatne (17) til NRK
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MER DEBATT NESTE SIDE

»

d agribusiness. Det er lite sannsynlig.

åbøndene

KOLLEKTIV SEIER: Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter
går i år til Organisasjonen Labourstart.
FOTO: LABOURSTART.ORG

Frihetens pris
lærerfagforeningen i
Bahrain. Et land hvor den
arabiske våren raskt gikk
over i vinter.
Ved hjelp av styrker fra
Saudi-Arabia ble det folkeOrganisasjonen Labourstart lige opprøret slått tilbake.
er tildelt årets Arthur
Lederen og nestlederen i
Svenssons internasjonale
lærerfagforeningen ble
pris for faglige rettigheter på begge arrestert, torturert og
500.000 kroner. Det er stor
ydmyket fordi de tok til
anerkjennelse av organisaordet for streik blant landets
sjonens utrettelige jobb for
lærere. Takket være langvafagforeningsmedlemmer
rig internasjonalt press er de
som ofrer både liv og helse
nå frigitt.
for å kjempe for rettferdige
Heller ikke i resten av
lønninger og arbeidsforhold. regionen er livet enkelt for
Krisetider er også krise
fagforeningsaktivister. I
for arbeidsfolks rettigheter.
Egypt ble nylig liket til et
Europa og områdene rundt
italiensk forsker funnet.
oss stadig preget av kriser
Den unge akademikeren var
som ledigi Egypt for å
Krisetider er forske på
hetskriser,
økonomiske
rollen til
også krise
kriser og
landets
for arbeids- uavhengige
flyktningkrise. I en
folks rettigheter.
fagforeninger.
slik tid ser at
Liket som ble
arbeidsfolks rettigheter
funnet bar tydelig tegn til
settes under press og
omfattende tortur.
organisert arbeidskraft
angripes med alle midler
Angrep på medlemmer og
uten at det vies tilstrekkelig
ledere i fagbevegelsen er
oppmerksomhet.
ikke bare et angrep på
enkeltpersoner, men angrep
I forbindelse med store
på de mest grunnleggende
kriser og samfunnsomveltforutsetningene for en
ninger ser vi altfor ofte at
rettferdig fordeling av
myndigheter og selskap
godene som skapes i et land.
benytter mulighetene til å
I tunge tider er det lett å
slå ned på rettighetene til
tenke at blikket må rettes
arbeidsfolk. Det ser vi
innover, men samhold på
dessverre flere eksempler
tvers av landegrenser er
på.
desto viktigere når krisene
Den beste garantisten mot banker på døren.
Leif Sande,
en slik utvikling er en sterk
komitéleder, leder i IndustriEnergi
fagbevegelse.
Gerd-Liv Valla,
At fagbevegelsen var en
tidligere LO-leder
del av den tunisiske kvartetYngve Hågensen,
ten som fikk fredsprisen i
tidligere LO-leder
fjor viser for alvor hvilken
Liv Tørres,
samfunnsendrende kraft
tidligere generalsekretær i Norsk
som ligger i at arbeidsfolk
Folkehjelp
går sammen i fagforeninger.
Finn
Erik
Thoresen,
Dessverre har ikke den
styreleder i norsk folkehjelp
arabiske våren vært like
Helge Hjetland,
vellykket i andre land. I fjor
tidligere leder i Utdanningsfordelte vi ut Arthur Svenssons
bundet
pris for faglige rettigheter til
Randi Gabric Bjørgen,
lederen og nestlederen til
tidligere leder i YS

FAGLIGE
RETTIGHETER

DEN SISTE UTPOST: Afrika regnes som et stort underutnyttet marked for agribusiness. Investeringer
bør heller rettes mot småbønder, skriver kronikkforfatteren.
FOTO: NOOR KHAMIS, REUTERS/NTB SCANPIX
har brakt oss elendighet, og
for hver dag som går blir livet
verre og verre.»

Norfund er klar over denne

kritikken, men har så langt
nektet å ta den til følge.
Isteden gir de sin fulle støtte
til Agrica som de mener viser
til imponerende resultat når
det kommer til sosial bærekraft. Småbøndenes egne
bekymringer anses kun som
tilfeldige uttalelser som ikke
er verdt å se nærmere på
siden bøndene selv ikke har
lagt dem frem for den
«uavhengige» klagemålskomiteen opprettet av selskapet.
Det er ikke vanskelig å se

hvem sine interesser som
tillegges mest vekt her, og det
er problematisk tatt i betraktning at Norfund i tillegg til å
være en investor, også har et
særskilt ansvar som utviklingsaktør.

Brende har helt rett i at sult er
et av verdens største løsbare
problem, men agribusiness
vil ikke løse det. Dette
handler ikke om å velge
mellom å investere i mat og
landbruk, eller å ikke investere i det hele tatt. Investeringer må rettes mot småbønder
på måter som øker kontrollen
over egen produksjon. Det
inkluderer blant annet sikker
tilgang til jord, styrking av

offentlige rådgivningstjenester og kooperativer. I tillegg
kreves økt fokus på deltakende forskning og utvikling av
agroøkologiske produksjonsmetoder som evner å kombinere det beste av den tradisjonelle kunnskapen som finnes
blant bøndene selv med
moderne agroøkologisk
vitenskap.
Mange av svarene sitter
småbøndene i organisasjoner
som Via Campesina på selv,
men da må de inkluderes og
prioriteres fremfor interessene til de store landbrukskonsernene.
Mikael Bergius,
stipendiat ved Noragric, NMBU
mikael.bergius@nmbu.no

