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Hvem 
representerer 
Elev-
organisasjonen?
Elevorganisasjonen har de sis-
te årene markert seg som en
organisasjon med støtte til
venstreradikale standpunk-
ter. De har tatt til orde for å
fjerne karakterene i ung-
domsskolen, erstatte eksa-
men i den videregående sko-
len med alternative ordnin-
ger, tavleundervisning skal
fjernes til fordel for prosjekt-
arbeid, og de ønsker at det
ikke skal føres fravær i den vi-
deregående skolen.

Elevorganisasjonen prakti-
serer en ordning med kollek-
tive medlemskap, hvor alle
elever ved en skole automat-
isk blir medlem. Norges Gym-
nasiastforbund opererer i
motsetning til dette med
reelle medlemmer. På Elevor-
ganisasjonens hjemmeside
skriver de følgende: «Når man
har 140 000 elever på ryggen
når man snakker om en sak
har man virkelig tyngde bak
det man sier!» På denne må-
ten manipuleres politikere til
å tro at organisasjonen repre-
senterer alle elever.

Norges Gymnasiastfor-
bund mener det i et demokra-
tisk samfunn må være opp til
det enkelte individ om man
ønsker å være medlem av en
interesseorganisasjon. Vil
Elevorganisasjonen snart leg-
ge bort den udemokratiske
ordningen med kollektive
medlemskap?

ØYSTEIN R. SUNDELIN, 
formann i Norges

Gymnasiastforbund

Rettssikkerhet 
forbeholdt de færreste?

Fattigdomsforskere mener at Regjeringen kan være i ferd med å skape en ny sam-
funnsgruppe som lever rundt fattigdomsgrensen, skriver artikkelforfatteren.
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Samferdselsetatens drømmebilde av egen innsats
Seksjonsleder Tom Kristoffer-
sen i samferdselsetaten likte
visst ikke mitt leserinnlegg
(19.11.), hvor jeg gratulerte
med vel gjennomført etable-
ring av trafikkaos i år igjen da
vinteren 17.11., meldt mange
dager i forveien, kom til avtalt
tid.

Han beskriver hvorledes de

fulgte med værets komme og
var fullt forberedt – ved å ven-
te til over halvparten av meld-
te 10–15 cm snø på ca. seks ti-
mer var falt ned – på å ta ut
brøytebilene kl. 18.30. Allerede
kl. 18, to timer etter at det be-
gynte å snø, ga bussene opp og
innstilte.

Trafikantene kom ikke

frem. Og veimyndighetene –
hvor samferdselsetaten har et
ansvar for kommunens veier –
og det var her det sviktet to-
talt – sørget ikke for fremkom-
melighet og trafikksikkerhet.
Også ved neste snøfall uken
etter var det morgenkaos.

I Aftenpostens artikler om
innsatsen levnes ikke mye

ære. I helgen kunne man også
lese at å rydde bort snøen, ja
det skal samferdselsetaten
gjøre neste år. I år har de ikke
penger. Pengene gikk vel kan-
skje med til å starte «Pigg-av-
kampanjen» – fordi den må ha
kostet flesk.

JAN GREGERSEN, 
Bjørndal

Av Svein Reseland, 
Bærum

Ifølge Statistisk sentral-
byrå ble det i fjor 8000 flere
sosialhjelpmottagere. Fat-
tigdomsforskere mener at
Regjeringen kan være i
ferd med å skape en ny
samfunnsgruppe som le-
ver rundt fattigdomsgren-
sen, og at det isolert sett
er svært vanskelig å påvise
hvilke tiltak som virker
mot fattigdom.

Nobelprisvinneren i
økonomi i 2001, Joseph
Stiglitz, hevder imidlertid
at måten globaliseringen
er blitt håndtert på, har
undergravet statens evne
til å spille sin rolle, og at
forandring må til i den
hensikt å ivareta grunn-
leggende demokratiske
prinsipper. Nobelprisvin-
neren i økonomi i 1999,
professor Robert Mundell,
uttalte i Nobelforum at
han er tilhenger av det frie
markedet, men understre-
ket at kapitalismen kun
kan fungere bra dersom
man har regler og et retts-
vesen som fungerer rett-
ferdig.

I dag er det tilsynelaten-
de heller ikke risikofritt å

bringe en sak inn for dom-
stolene. Sosial- og helse-
departementet skriver i et
brev til Justisdeparte-
mentet i mars 1997, som
omhandler et forslag om
opprettelse av et retts-
hjelpfond til støtte for pa-
sienter som vil gå til er-
statningssøksmål etter
feilbehandling, bl.a. at for-
slaget har bakgrunn i to
konkrete saker, den ene er
den såkalte Diprivan-sa-
ken, hvor legene ble stev-
net for domstolene av for-
eldrene til et barn som ble
behandlet med narkose-
middelet Diprivan. Barnet
døde. Foreldrene fikk
medhold i byretten i sin
påstand om at legene had-
de handlet grovt uakt-
somt. Legene anket saken
og fikk medhold i lag-
mannsretten. Foreldrene
ble ilagt til sammen ca. kr.
700 000 i saksomkostnin-
ger. Den andre saken er
den såkalte Paus-saken,
med et saksomkostnings-
tap på kr. 800 000.

Departementet skriver
at «Sakene illustrerer et
misforhold i økonomisk
prosessrisiko som eksis-
terer mellom saksøker og
saksøkte i rettssaker om

pasientskadeerstatning.
(. . .) Fordi saksomkost-
ningene for legen blir dek-
ket av et eget fond i regi av
Legeforeningen, vil sak-
søkte alltid kunne anke
dommen uten risiko for
selv å måtte bære de økte
saksomkostninger. Noen
tilsvarende mulighet har
ikke saksøkerne – pasien-
tene».

Professor dr. jur. Carl
August Fleischer oppsum-
merte i 1996 i NRK Brenn-
punkt-dokumentaren
«Når rettferdigheten ikke
finnes» situasjonen på føl-
gende måte: «De fleste har
ikke noen sjanser til å
kjempe mot giganter, og
når man i tillegg har dårli-
ge dommere som ikke ser
til at rettssikkerheten blir
skikkelig ivaretatt, så kan
man si at det er nokså
håpløst. Det er et sjanse-
spill i dag å gå til norske
domstoler i slike saker.»

Den nevnte ubalanse er
tilsynelatende snarere re-
gelen enn unntaket. Et
eksempel på dette er nylig
omtalt i Aftenposten
(26.9.2004) under over-
skriften «Mistet datteren i
brann, må betale over
200 000».


