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Jula varer helt til ...
I sitt svarinnlegg i Trønder-Avisa 
av 11. januar avslører Jens 
Brun-Pedersen, Human-Etisk 
Forbund (HEF), at han synger 
«Deilig er jorden» i jula. Det er 
bra. Jeg håper også han kan 
stemme i på «Glade Jul» og «Et 
barn er født i Betlehem».

Han mener jeg skyter over mål 
når jeg angriper det livssyns-
samfunnet som med sine 1,5 
prosent er det største utenfor 
Den norske kirke. Det er mulig 
det, men jeg regner med at han 
står ved sitt ønske om en skole 
uten kristen påvirkning; en 
skole som ikke skal arrangere 
skolegudstjenester og skole-
avslutninger med kristent inn-
hold, og en bordbønnfri skole. 
Ifølge HEFs hjemmeside kan 

en for å komme i julestemning 
synge «På låven sitter nissen» 
o.l. og som bordvers aksepteres 
«Kua mi, jeg takker deg».

Human-Etisk Forbund sier ifølge 
sin hjemmeside: «Skoler og 
barnehager arrangerer stadig 
utflukter til kirker og bedehus i 
forbindelse med jul, påske og 17. 
mai. Barna utsettes for kristen 
forkynnelse under dekke av et 
«nøytralt undervisningsopp-
legg». Noen skoler praktiserer 
også kristen bordbønn før maten. 
Dette mener vi i Human-Etisk 
Forbund diskriminerer de som 
ikke tilhører denne religionen.»

I skolen skal en lære om ulike 
trossamfunn. Det er vi enige 
om. Men det betyr ikke at vi 

må kaste over bord vår kristne 
kulturarv, våre tradisjoner og 
vår tro. Jeg frykter at en nøy-
tralitetstenking vil bidra til å 
fjerne respekten og interessen 
for livssyn og tro. Selvsagt skal 
det tilrettelegges for religions-
frihet i dagens Norge. Det blir 
gjort. Men det blir feil når det 
resulterer i at religionsfriheten 
innskrenkes for de 80 % som 
tilhører Den norske kirke.

Kristendommen spiller en ve-
sentlig rolle i vår historie og 
kulturarv. Vi finner den igjen i 
grunnloven, det norske flagget, 
kongehuset, det norske riks-
våpenet og i musikk, høytids-
feiringer, litteratur og kunst. 
Kristendommen er en viktig del 
av vår identitet.
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Varmt engasjement
SV ønsker en human flyktninge- 
og asylpolitikk. Maria Amelie 
har tatt opp kampen for de 
papirløse innvandrerne og asyl-
søkerne, og folk har vist hjerte-
varme og engasjement etter at 
hun ble arrestert ved Nansen-
skolen i Nansenåret.

Maria Amelie kom til Norge som 
mindreårig. Nå vil Norge 
straffe henne fordi foreldrene 
hennes tok henne med hit for 
ni år siden. Det er urimelig. 
Maria Amelie gir ansikt til 
alle de som har opplevd å bli 
sendt ut av landet så fort de 
har blitt voksne, på en hjerte-
skjærende måte. Dette må vi 
endre.

Barn som har blitt tatt med til 
Norge av sine foreldre, som har 
gått på skole, lært norsk, fått 
venner og bygd et liv i Norge 

opplever det som fryktelig van-
skelig å bli sendt til et land hvor 
de ikke har samme nettverk og 
trygghet som i Norge. De lever 
uten papirer og rettigheter i 
Norge, og ofte i skjul. Dette er i 
ferd med å bli en økende under-
klasse av mennesker, og dette 
kan ikke fortsette.

Norge bør i likhet med de fleste 
land i Europa innføre ordnin-
ger som sikrer at barn som har 
vært i landet en viss tid, blir 
sikret opphold i Norge med 
samme rettigheter som andre 
innbyggere i landet.

SV har flere ganger tatt til orde 
for en debatt og løsning for de 
uten lovlig opphold i landet. 
Innvandringspolitisk talsperson 
i SV, Heikki Holmås, har uttalt 
at barn ikke skal ansvarliggjø-
res for foreldrenes valg, og at 

barn er en særlig sårbar gruppe 
som trenger forutsigbarhet i 
tilværelsen. 

Det er flott å se at så mange nå 
engasjerer seg for en mer hu-
man asyl- og flyktningpolitikk. 
La oss få en endring som i alle 
fall er til barnas beste.

Det er mange som setter sin lit 
til at SV skal ordne opp i denne 
og lignende saker. Det gjør vi 
gjerne, og da må flest mulig bli 
med på laget. Det hjelper ikke 
å stemme på et annet parti, og 
forvente at SV gjør jobben. 

Det varmer et SV-hjerte å opp-
leve det store engasjementet og 
medmenneskeligheten folk har 
vist i forbindelse med Maria 
Amelies situasjon. Det lover 
godt for et mer inkluderende og 
medmenneskelig samfunn.

Aktørene bak Frostafestivalen er kraftig 
misfornøyd med måten fylkeskommu-
nen behandler – eller snarere forskjells-
behandler – ulike festivaler i fylket. 
Noen får støtte, andre ikke, og for dem 
som ikke får er det vanskelig å aksep-
tere forklaringen som blir gitt.

Dette er en sak som 
kan vurderes på ulikt 
vis. Man kan saktens 
velge å legge kunst-
neriske eller kultur-
politiske føringer i 
beslutningsprosessen, 
slik vi må anta at 
fylkesrådet gjør når 
behandlingen blir så-
pass ulik som vi ser i 
dette tilfellet. Dermed 
åpner man imidlertid 
for en krevende de-

batt. Subjektive kriterier kan se enkle ut 
i teorien – men er vanskelige i virkelig-
hetens verden, vanskeligere dess mindre 
miljøet som omfattes av vurderingen er.

Vi vil advare fylkesrådet mot en linje 
hvor man med rette kan anklages for 
forskjellsbehandling bunnet i mu-
sikk- eller kultursyn. I et fylke som 
Nord-Trøndelag er det avgjørende at de 
penger som er til fordeling, blir tildelt 
ut fra kriterier som det hefter minst 
mulig debatt ved. Forskjellsbehandling 
som kan tolkes dit hen at man gir mer 
til «innholdsrike» festivaler i byene og 
mindre – enn si ingen ting – til festivaler 
på bygdene met et mer «folkelig» preg, 
bør man avstå fra. Svein Bjørge i Stein-
kjerfestivalen sier at «Frostafestivalen 
er et rent kommersielt produkt, mens vi 
jobber aktivt med en visjon om å vide-
reutvikle kulturlivet i regionen». For å 
sitere Bjørge når han omtaler ledelsen 
i Frostafestivalen: Utspillet for stå for 
hans egen regning. At Steinkjerfestiva-
len og Frostafestivalen bygger på helt 
ulike konsepter, er udiskutabelt, men 
begge har kommersiell suksess som for-
utsetning for kulturell utvikling. 

Uten forkleinelse for noen vil vi si at det 
står stor respekt av at man klarer å eta-
blere en musikkfestival i ei bygd som 
Frosta, hvor hjemmepublikum ikke bare 
er begrenset, men som også ligger et 
stykke unna kollektive transportmidler 
som kan ta unna store mengder besø-
kende. At man med dette som utgangs-
punkt likevel får det til, viser at det er 
mulig å lykkes også i grisgrendte strøk. 
At musikkprofilen er annerledes enn til 
for eksempel «Blues in Hell», «Soddjazz» 
og «Hilmarfestivalen» – for å nevne noen 
av tilskuddsvinnerne – betyr ikke nød-
vendigvis at festivalen er mindre viktig 
for dem som deltar. 

Det kan ikke være fylkespolitikernes 
oppgave å avgjøre hvilke musikalske 
uttrykk som er verd økonomisk støtte. 
Fylkeskulturråd Kjær Haraldsen gir 
uttrykk for at hun er godt fornøyd med 
måten midlene er blitt prioritert på. Vi 
er – dessverre – ikke like sikker. Neste 
år tror vi derfor man bør vurdere tilde-
lingskriteriene på nytt.

Krekar
Mulla Krekar sier at han nå ønsker å dra 
hjem. Da sier vi: Kan noen kjøpe den 
mannen en flybillett, før han ombestem-
mer seg? Dessuten: God tur!

Støtte

LEDER

Advarer mot 
forskjells-
behandling.


