MENINGER

KLASSEKAMPEN
Høyre som har mest makt i det
private næringslivet.

Når Per Sandberg trekker fram
media som enda en bastion for Apeliten, så er det så klart mye sannhet
i det. Det er få politiske leire som blir
behandla mer positivt i de største
riksmediene i Norge enn Aps
høyrefløy. Men her har så klart også
Høyre mye makt.
Per Sandberg trekker også fram
fagbevegelsen. Og det er ingen tvil
om at det finnes tillitsvalgte i fagbevegelsen som først og fremst er
opptatt med å være apologeter for
Arbeiderpartiet. Men den delen av
tillitsvalgte i fagbevegelsen som
kjemper en politisk kamp mot
fagbevegelsens høyrefløy vil jo alltid
også være i direkte konfrontasjon
med Per Sandbergs fagforeningsfiendtlige Frp.

Per Sandberg kaster åpenbart stein i
glasshus. For Frp og Høyre har begge
to svært tette bånd til den økonomiske eliten i Norge. Det ser vi for
eksempel gjennom pengegavene
som blir gitt fra de aller rikeste til
disse to partiene i forbindelse med
valgkamper.
Frps Per Sandberg er sjøl en elitist.
Anders Hamre Sveen,
leder av Rødt Akershus
anhams@yahoo.no

Sløvåg:
Myndigheter,
hva nå?
MILJØ

Per A. Ottestad

NRK Brennpunkt viste nylig dokumentaren «Mitt skip er lastet med»
om en eksplosjon som spredte
giftgasser over befolkningen i Gulen.
All honnør til Brennpunkt-journalistene som avdekket statlige og
regionale etaters unisone ansvarsfraskrivelse gjennom henvisning til
regelverk og stillingsmandater!
Journalistenes arbeid avslørte at
dagens regelverk bygger på egenkontroll med rapportering og
papirtiere i alle ender uten et skikkelig kontrollsystem og mulighet for
uanmeldte inspeksjoner.
Lenge etter eksplosjonen kom det
fram at Statens forurensningstilsyn
hadde sittet på opplysninger som var
viktige for sikkerheten og for
etterforskningen. Ca. ett år senere
kom Helse Vest med sitt tilbud om
helsekontroll av menneskene i
faresonen – tenk det!
La oss spole tilbake: I akuttfasen
deltok utrykningspersonell fra
Gulen brannvesen. I tillegg ble
Bergen brannvesen og sivilforsvaret
tilkalt. Forslag: Den som har autoritet til å beordre evakuering til sikkert
område må i framtida også ha en
selvfølgelig myndighet til:
1. Å holde menneskene innkvartert i sikkert område inntil,
2. rekvirert prøvetaking og
prioriterte analyser av gasser i
atmosfæren og rester av væske og
faste stoffer på bakken viser at,
3. det er sikkert for menneskene å
returnere til boliger og arbeidsplasser.

Jeg hører ropet «det blir altfor dyrt!»,
og det var vel også det miljøvernmi-
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Alternativt blikk på New Age
NY ÅNDELIGHET
Inge Ås

«New Age- og alternativbevegelsen
gjør folk navlebeskuende! Alternativbevegelsen er autoritær! Alternativmessene er fulle av folk som
utnytter syke mennesker!»
Slike påstander finner vi i mediene fra tid til annen, og nå senest
gjennom en artikkelserie i Klassekampen; blåst opp av «engleskolen»
til Märtha Louise og den massive
pressedekningen av bokutgivelsen
hennes. Mange med meg opplever
at en storm har rast og vi står igjen
med en følelse av å ha bivånet noe vi
ikke helt forstår hva er.
New Age er et begrep fra USA og
beskriver noe som vokste fram i
etterkant av hippiebevegelsen. Det
er ikke noen klart definert betegnelse – men en beskrivelse av et
fenomen som etter hvert har spredd
seg til de fleste faggrener. New Age
er kanskje et forsøk på å se på
verden med «nye» øyne, hvor
helheten blir betonet mer enn
delene og hvor en positiv holdning
til menneskets egen mulighet for
forandring til det bedre står i fokus.
Bevegelsen er i seg selv antiautoritær i den forstand at enkeltmennesket både tar på seg ansvar og får
muligheter til å være med på å skape
sitt eget liv; fysisk, følelsesmessig og
mentalt. I tillegg har New Age
representert et klart opprør mot
autoritær religion. Det betyr ikke at
alt som vokser fram eller plasseres
under en slik «hatt» har de samme
intensjonene.
Alle nye innflytelser fargelegges av
vår lutherske, autoritære arv. Den er
fremdeles sterk og levende i Norge.
Det var altså ikke alternativbevegelsen som oppfant autoritetene.
Kvakksalverloven (som nå er avløst
av Lov om alternativbehandling og
Lov om helsepersonell) regulerte
hvem som kunne tilby hvilke
helsetjenester i Norge. Den tillot
aktivt behandlinger av legfolk/
alternative – men innen visse
rammer. Det er interessant å huske
at loven opprinnelig ble utformet for
å holde mennesker som ikke hadde
bodd i Norge i ti år ute av landet.
Loven var i sin utforming antijødisk
og antisigøyner og pro-norsk, noe
juristen Njål Høstmælingen foredro
om i perioden da vi ønsker å forandre Kvakksalverloven.
Det er tre argumenter som stadig
repeteres hver gang en ny yrkesgruppe forsøker å tilby storsamfunnet sine ressurser» «De er useriøse.
De utnytter syke. Det finnes ikke
vitenskapelig grunnlag for det de
gjør.» Interessant nok ble disse
argumentene også brukt mot
fysioterapeuter og kiropraktorer før
de fikk slippe inn i det offentlige
helsevesenet sin storstue. Vitenskap
er ikke objektivt. Det finnes utmerket vitenskap som ikke anerkjennes
fordi den sprenger rammene for
anerkjente sannheter. Psykiater
Daniel Benor har for eksempel
nisteren avslørte da han i et intervju
dessuten antydet hvordan situasjonen ville ha blitt taklet ved en
tilsvarende eksplosjon nær Oslogryta. Er regjeringens ansvar for
folks helse og sikkerhet omvendt
proporsjonalt med avstanden fra
hovedstaden?

Klassekampen 10. november

Fra 1983 har jeg
undervist i SELVutvikling for tusenvis
av enkeltindivider, i
grupper, på skoler,
på høyskoler og på
universitet. Min
erfaring er at
«navlebeskuelse» er
en mangelvare i alle
utdannelser. Etter
min mening trenger
vi mer fokus på
selve eleven eller
studenten, og ikke
bare på faget som
skal læres. Det er i
elevene og studentene selv at ressursene til å lære
finnes, og det er de
som trenger å vite
hvordan de kan
forstå faget på sin
måte. Først da kan
eleven eller studenten eie faget.

Hvorfor driver

Klassekampen 11. november

Klassekampen 12. november
skrevet flere bøker om forskning på
blant annet healing.

Det er viktig å huske at alle syke og
trengende er i en svak posisjon ¿ det
være seg om de søker til det offentlige helsevesen eller det komplementære og alternative. Derfor er det

«New Age representert et klart opprør
mot autoritær religion»
viktig å ha lover, regler og klageinstanser for pasienter og klienter. Det
betyr ikke at alle som arbeider med
syke utnytter syke. Det betyr heller
ikke at alle innen det offentlige
helsevesenet ikke utnytter syke. Og
det er slettes ikke bare syke som
oppsøker alternative eller komplementære kurs, utdannelser og
behandlinger. Kan de alle kalles
svake? Blir de lurt?

Regjeringen må sette av midler i et
eget fond – lik naturkatastrofefondet.
Det blir deretter statens oppgave å ta
regress mot de internasjonale
aktører og/eller forsikringsselskaper
som blir aktuelle.
Nå har regjeringen – med kniven
på strupen – lovet å sørge for bedre

toppidrettsutøvere
med mental
trening? Er de for
navlebeskuende?
Bør de drive med
noe annet? Hvorfor
mediterer mange
fagfolk? Burde de la
være?
Livsveiledning
etter min modell
praktiseres i dag av
lærere, sykepleiere,
sosionomer og
naturvitere. Næringslivstopper får
nye og fruktbare
perspektiver på eget
lederskap gjennom
metoder som
livsveilederen eller
coachen benytter.
Bedriftsledere sier
det er av stor verdi å
finne sitt eget
grunnfjell og stå
støtt på det. Det er
behandlere av mange slag som står
tryggere med kunnskap om og
erfaring med SELVutviklingsprosesser, i seg selv og hos andre.

Noen kaller dette «visvas» (Elin
Ørjasæter i Klassekampen 11.
november). Ikke kast barnet ut med
badevannet! Vis meg den messa
som ikke også rommer skurker og
lurendreiere – enten det nå gjelder
båt, interiør eller hytter! En alternativmesse er et marked hvor det er
plass til mye underlig – også gipsengler, sølvsmykker, røkelse og
lurendreiere. Det er imidlertid det
eneste forumet der også seriøse,
godt skolerte aktører som det
offisielle helsevesen ikke har
godkjent – ennå – kan dele sin
innsikt med publikum. La diskusjonen fortsette, om de ulike aktørene
som bærer merkelappen alternative
(enten de har bedt om det eller ikke).
Inge Ås,
daglig leder av ILIANA akademiet
inge@iliana.no

kontrollsystemer. Om noen år kan vi
kanskje med hånden på hjertet si at
vi tilhører en gruppe av høyteknologiske stater som vi i mange år
internasjonalt har skrytt av å være
medlem av!
Per A. Ottestad

