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Det du ikke får vite av Narcos
Lars Erik Svan-
berg, delegat
for Norges
Røde Kors i
Guatemala

LATIN-AMERIKA

Man får inntrykk av at vold er et
avtagende problem her i regio-
nen. Det er ikke tilfelle.

Giæver gjør som norske medi-
er ofte gjør. Omtaler Latin-Ameri-
ka uten nyanser, nærmest uten
landegrenser. Å generalisere
utviklingen i Latin Amerikanske
land, gir et skjevt bilde av ut-
viklingen på kontinentet. I kom-
mentaren havner nemlig voldsøk-
ningen som preger flere land helt
i skyggen.

Colombia har hatt en dramatisk
reduksjon i antall mord, og har i
dag en lavere mordrate enn for

10 år siden. Samtidig er landet
offisielt i krig, og paramilitære og
andre væpnede grupper herjer
fremdeles i landet. Caracas i
Colombias naboland Venezuela,
ble i fjor rangert som verdens
voldeligste hovedstad. I Latin
Amerika finner vi 90% av verdens
voldeligste byer som ikke offisielt
er i væpnet konflikt.

«For mest av alt er Latin Ame-
rika et eksempel på at selv de
mest håpløse stater og fastlåste
konflikter ikke trenger å vare
evig», skriver Giæver. Dette rimer
dårlig når vi vet at El Salvador i

sommer opplevde de voldeligste
månedene siden borgerkrigen for
20 år siden.

I dag drepes det omtrent 20
mennesker hver dag i El Salva-
dor. Dette er en økning på 50
prosent siden samme halvår i fjor.
Gjengene i landet har så mye
makt at de kan sette hele nasjo-
nen ut av spill. I sommer demon-
strerte de dette ved å drepe
bussjåfører som frakter folk til
jobben. Bussene sluttet å gå, folk
kom seg ikke på arbeid - og
verdiskapningen i landet gikk ned.
Myndighetene i El Salvador ble

på denne måten tvunget til å
innfri gjengenes ønsker. 

Dette minner i høy grad om
Pablo Escobars taktikk i Colom-
bia, som nylig er dramatisert i
TV-serien Narcos. «Narcos er
også påminnelse på hvor dys-
funksjonelt Colombia var, bare for

Vold er ikke som Anders Giæver antyder et avtagende problem i Latin-
Amerika. Tvert imot.

Hans Petter
Sjøli

Utrolig å se den enorme
frivillighetsiver som

plutselig har rammet oss i
takt med flyktningstrømmen,
uansett hva, hvor og hvem
de flyktet fra. Kan vi forvente
den samme entusiasmen og
frivillige innsats dag og natt,
når den strømmen avtar –
og det bare er fattige, narko-
mane, enslige gamle og
andre hjelpetrengende
igjen? Vil det gi like stort kick
og status i Facebook- og
vennegruppen å yte like stor
innsats for sistnevnte grup-
per? 

Marry,
Hurum

Kan mediene slutte å
klage på UDI, UNE og

PU for at noen flyktninger
må sove på gaten! Folk
jobber som besatt (ref.
overtidsbruken) og alle vet
grunnen til at de ligger på
gaten. Sett finger’n på de
rødgrønne politikerne i
stedet. Og til orientering så
er dette bare starten. Asylin-
stituttet kollapser hvert
øyeblikk, og da er det anarki
som rår. 

Tore,
Tønsberg

Nå har noen stortings-
politikere funnet ut hva

Norge skal gjøre når oljen
tar slutt. Det starter med et
bilfritt, og således også
næringslivsfritt Oslo, så kan
det stille bre seg utover
landet, og etter få år kan alle
leve av å padle kano og gå
turer i byene. Naturreserva-
tene kan vi leie ut til Kine-
siske dorullfabrikanter, for
fotturene skal foregå i sen-
trum av byene.

Øyvind,
Østfold

Oi som jeg gleder meg
til grønnrød politikk i

Oslo. Noe av det første dere
gjør er vel i tillegg til bilfritt
sentrum; billigere kollektiv-
transport, og rimeligere
månedskort for pendlere!
Eller, ble det siste gang jeg
stemte MDG?

Eli,
Oslo

Nakenhet i senga, og i
dusjen, er greit nok.

Men Elsas løpende naken-
het som underholdning er
langt under pari som under-
holdning. Og sier sitt om
underholdningsnivået i TV-
kanalene for tiden. 

Arve,
Rennebu

Pensjonister syter og
klager over alt mulig.

Aldri er de fornøyd med noe
som helst. Når skal dette ta
slutt?

Maria,
Oppdal

● Det finnes folk her til lands
som befinner seg i en mye
verre situasjon enn den de
rømte fra i sine hjemland. 

Hva med en syrisk h

Europa står midt oppi den største
flyktningekrisen siden andre
verdenskrig. De skylles i land i
Sør-Europa, stues sammen på
tog i Mellom-Europa og går til fots
mot Nord-Europa. Norge skal ta i
mot 8000 syrere. Det kommer
nok langt flere. 

Syrere uten lovlig opphold
blir Norges nyeste kull slave-
arbeidere, formidlet til oss
gjennom anbudssider på nettet. 

Norsk slaveri
I boken «Norsk slaveri», utgitt i
fjor, kommer det frem at tvangsar-
beid «finnes i alle typer jobber
hvor det er snakk om manuelt
arbeid med lite opplæring». Ar-
beid der språkkunnskap ikke er
av betydning er ekstra utsatt. 

Det finnes rundt 30 millioner
slaver i verden i dag. Ekte slaver.
3 ganger så mange som det
totale antall slaver transportert fra
Afrika til Amerika under den
transatlantiske slavehandelen
som foregikk i over 300 år. Hvor
mange av dem som jobber i
Norge vet vi ikke. Politiets koordi-
neringsenhet for menneskehandel
(KOM) rapporterte i 2013 om 300
mulige ofre. 79 av disse ble
utnyttet til tvangsarbeid. 

Mørketallene er imidlertid
langt høyere. Troverdige kilder
anslår tallet til å være rundt det
sjudobbelte. Sammen med
våpen- og narkotikahandel er
slavearbeid verdens største
illegale industri.

Den svakestes urett
Jo svakere du står, desto større
er sjansen for grov utnyttelse fra
kyniske bakmenn. For hva kan en
ulovlig innvandrer kreve? En
enkelt trussel om en telefon til
Utlendingsnemnda setter en

effektiv stopper for all obsterna-
sighet. SSB hadde i 2008 grunn til
å tro at det oppholdt seg et sted
mellom 10 000 og 32 000 ulovlige
innvandrere i Norge. Selvsagt er
de fleste av disse i et eller annet
uregistrert arbeidsforhold. 

Kanskje tenker du: «De har i
alle fall jobb. Det er da bedre
enn ingenting ». De fleste har
kanskje bare en veldig dårlig
betalt møkkajobb. Men det er
også de som jobber helt uten
lønn, uten reel mulighet for å si
opp eller stikke av. 

Kanskje er de lurt til Norge med
falske lovnader, før de ved an-
komst får passet inndratt og
beskjed om null utbetaling før til
det private «lånet» (med mafiahøy
rente) til reise og opphold er
tilbakebetalt.

Handle hvitt
Så hva kan menigmann gjøre
med saken? Slutt å betale svart.
Slaveri og tvangsarbeid er forbudt
i hele verden og bakmennene må
naturlig nok operere under ra-
daren, noe som fordrer et svart
marked. 

Norges skyggeøkonomi er
den nest største i Vest-Europa.
Det omsettes svart for 450
milliarder kroner årlig, nær 15
prosent av BNP, og vi bruker 150

svarte milliarder årlig på oppus-
sing. 

Svart arbeid er ikke like «uskyl-
dig» som det en gang var. De
senere årene har digitale an-
budstjenester tatt mer og mer
over for «vennetjenestene». Med
svart arbeid formidlet via nettet
har man ikke innsyn i hva som

Stian Kilde
Aarebrot,
prest, forfatter
og leder av
Substans –
nettverk for
askese og
aktivisme.

DEN SVARTE SIDEN: - Norges skyggeøkonomi er den nest
største i Vest-Europa. Det omsettes svart for 450 milliarder kroner årlig,
nær 15 prosent av BNP, og vi bruker 150 svarte milliarder årlig på
oppussing, skriver kronikkforfatteren. Foto: ANNEMOR LARSEN
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foregår bak fasaden. Og uten
innsyn kan man heller ikke garan-
tere for arbeidernes kår. 

Anbudsformidlerne må
ta ansvar

Det er helt åpenbart at det florerer
av useriøse aktører på de digitale
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Kanskje er mange, av
forståelige grunner, enda mer
forsiktige nå.
Øystein Olsen, sentralbanksjefen om nordmenns

økte sparing. (Adresseavisen)

noen tiår siden», skriver Giæ-
ver. Dette regnestykket blir for
enkelt når det fortsatt er over
seks millioner internt fordrevne i
Colombia, og nye hundre tusen
mennesker blir drevet på flukt
hvert år.

Giæver har fullstendig rett i
at det er gledelig å se et Latin-
Amerika som på mange måter
opplever en utvikling i riktig
retning. Særlig positivt er det at
regjeringen og geriljagruppen
FARC nå sitter ved forhand-
lingsbordet for å avslutte den
pågående krigen i Colombia. 

Dersom konfliktene i regio-
nen skal stanses må vi også
anerkjenne dem. Voldsøk-
ningen i El Salvador må tas på

husslave?

anbudssidene. I verste fall kan
noen av dem være slavedri-
vere. Er det storforlangende å
kreve advarsler og erfaren hjelp
om slikt på førstesidene? Hvor
er banneret med Arbeidstil-
synets tipstelefon (som for
øvrig burde hatt døgnbeman-
ning)? Etter å ha lett litt rundt
var det bare på Mittanbud.no
jeg klarte å finne gode kjøre-
regler for å unngå svart arbeid.

Veien til slavearbeid er
brolagt med svarte tjenester.
Snudd på hodet: Slutter vi å

betale svart vil muligheten for
organisert kriminalitet og
grov utnyttelse av mennesker
minske radikalt. 

Her er vi nødt til å endre
holdningene våre. Ikke jatt med
lenger når noen du kjenner
forteller om husvasken de
betaler for svart. Om en tjenes-
te er grisebillig jobber noen for
luselønn. I minst vonde fall er
det fellesskapet som undras
penger. I verste fall kan du ha
en slave i huset uten å vite om
det. 

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å la meg provosere av «Debatten» på NRK sist
torsdag, som tok for seg de unges oppfatning av dagens pensjonister, men
kan ikke la det være. 

Rike pensjonister, eller?

Det virker på meg som om det lite
kunnskap om hva det vil si å være
pensjonist i Norge i dag, og om
hvordan ungdomstiden for denne
generasjonen var, blant dagens
unge politikere. 

Da jeg var ung var det lite å hente
i barnetrygd. Vi hadde ett barn og
beløpet vi fikk utbetalt dekket knapt
et halvt buksebein til poden. Dette
ble jo bedre etter hvert, men på
langt nær hva barnefamiliene får
utbetalt i barnetrygd i dag, og faktisk
helt fram til barna fyller 18 år. Kon-
tantstøtten og rett til permisjon med
full lønn i mange måneder i for-
bindelse med fødsel, var ikke-
eksisterende. Prisen for å ha barne-
hageplass tok prosentvis en mye
større andel av det vi fikk i løn-
ningsposen enn nå. Da jeg selv, og
senere våre barn, begynte på vi-
deregående skole, måtte vi betale
alle våre skolebøker selv. 

I en alder av 30 år, og i faste
jobber, bestemte min mann og jeg
oss for å kjøpe et hus. Jeg husker at
jeg syntes det var skummelt. Tenk å
skulle skaffe seg så mye gjeld. Det
vi puttet inni huset besto for det
meste av ting vi hadde arvet, eller

anskaffet oss for en billig penge.
Dagens unge eier for det meste
sine egne boliger i dag, og innboet
er tipp topp. De kjører rundt i flotte
biler og alle i husstanden har egen
telefon. 

Noe som kom fram under debat-
ten, var at ungdommen tror at våre
pensjoner er uhorvelige store. Dette
er ikke tilfelle for meg. Jeg har vært
yrkesaktiv i over 40 år, og har
jobbet i staten i 28 av disse årene.

Jeg har i dag en alderspensjon på
ca. 250 000,- brutto. Klart jeg kan
leve forholdsvis godt for dette, men
et liv i sus og dus er det ikke snakk
om. 

Jeg tror ikke at jeg er den eneste
pensjonisten som følte at de unges
syn på oss «rike» pensjonister var
et slag under beltestedet. 

Ellen, 
67 år og nettopp pensjonist

Ja til monarkiet
Det sies at misunnelsen er større
enn kjønnsdriften. Det kan virke slik
når en leser innlegget til «Pensjo-
nist og skattebetaler» i VG 23/9 og
en del andre artikler og innlegg som
VG målbærer. De er alle negative
og VG flaggbærer tydelig sitt syn
mot monarkiet. Jeg synes at Kon-
gehuset i Norge gjør en frem-
ragende jobb og virker samlende
på nasjonen. Jeg er sikker på at de
gir mangfoldig tilbake både i form
av økonomisk gevinst for landet og
ikke minst av glede for oss andre.
Denne båtturen som det skrives
opp og ned om, er ikke påspandert
slik jeg ser det. De har blitt invitert
med av en venn – medeier av
båten. Personskatten sammen med
andre skatter og avgifter går inn i
statskassen og kommunekassen
for felles drift av AS Norge og
utgiftene til kongehuset er en mikro-
skopisk del av disse totale inn-
tektene. Så lenge leve kongehuset. 

Per A. Svanes,
Stavanger

En oppmuntring!
Det er sjelden det gis anledning
til fremheve positive tiltak fra en-
keltpolitikere. Et unntak får være
Jonas Gahr Støre, som i Geir
Lundestads bok blir nevnt som en
politiker som la press på Nobelko-
miteen i forbindelse med Nobelpri-
sen til den kinesiske dissidenten.
Støre selv dementerer at det var
snakk om press, men kun en infor-
masjon om prisens mulige konse-
kvenser. Ser vi her en politiker med
sunn fornuft i behold og med om-
tanke for land og økonomiske
konsekvenser hinsides prisens
verdi? Dersom noen i Nobelkomite-
en skulle hevde at prisen gagnet
talefriheten til dissidenten eller det
kinesiske folk, så er det ikke slik
mange av oss har oppfattet prisens
konsekvenser.

Peru,
Oslo

Farvel forsvar
Etter 1945 ble det avgitt et
nasjonalt løfte: Aldri mer! Relativt

Ingen parti irriterer meg mer enn
Kristelig Folkeparti. De skulle være
et samarbeidsparti for regjeringen,
men har nesten ikke gjort annet enn
å motarbeide Høyre og Frp (og
Venstre i en del saker). 

KrF visste godt at en blå regjering
driver blå politikk da de sa ja til å
være et støtteparti. Men det er utrolig
hvor mye makt det lille mini-paritet
mener at de skal ha. Nå er det jevn
furting, stadig nye ultimatum, og
«trusler» om å skifte side og heller
støtte sosialistene – både nå etter
fylkes- og kommunevalget og i stor-
tingsvalget i 2017. 

KrF ynder å fremstå som de beste
når det gjelder medmenneskelighet
og redelig spill, og de er raskt ute
med kritikk mot partier med andre
løsninger i politiske saker. Noe må
være galt når det første jeg tenker på
når jeg hører KrF – er hykleri.

Tidligere KrF-velger,
Rogaland

Medstrøms - ubegrenset
Undertegnede har lært at ingenting
kan være uten en grense: et lands
territorium defineres av dets grense
og en elvebredd skiller land fra
vann. 

Uten elvebredden blandes jo vått
og tørt, med myr og sump som
resultat. – Å snakke om, spesielt
anbefale, ekteskap mellom perso-
ner av samme kjønn, blir i min
forståelse som å reklamere for
dansk fjellsmør. At begrepet ekte-
skap gjelder et forhold mellom en
mann og en kvinne, kan ingen
modernitet fornekte eller omdefi-
nere, heller ikke den stim av kjendi-
ser som har stått frem, hvorav
mange endatil har bra utdannelse.

Det gir ingen unnskyldning for
definisjonsvegring at en venstre-
vridd statsledelse, med «felles»
som mantra og fobi mot «forskjell»,
har gjort ulov til lov. Omkvedet
synes å være at «vedtak er gjort» –
og tankegangen at «Stortinget har

fritatt oss fra å ta stilling.» 
Litt fleipete sagt: det ser ut som

tidsånden nå krever en direkte linje
fra ut av skapet til inn i ekteskapet,
endatil med kirkelig medvirkning.
Skulle denne mentaliteten vinne
frem, blir nok strømmen i med-
strømskirken enda sterkere, også
generelt sett. Kirken blir enda
mindre kirke, men sannsynligvis
mer av et kosested og slett ingen
motkulturell kraft. 

Arne Engøy,
Ås

Etter Muhammed-krisen har
ytringsfriheten blitt et slags
gissel. 
Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, ti år etter at

danske Jyllands-Posten trykket karikaturer av
profeten Muhammed.

alvor. Dette gjelder også ut-
viklingen i Venezuela og ved-
varende høyere mordrater i
andre land i Sør- og Mellom-
Amerika. Det er nemlig ikke så
enkelt som Giæver beskriver:
en generell positiv tendens på
kontinentet.
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Skuffende

sett ble mye satset på forsvaret i
etterkrigstiden med NATO som
viktig sikkerhetsforankring. Tid-
ligere forsvarssjefer uttaler seg nå
åpent og direkte når de hevder at
Forsvaret nå egentlig er inne i en
styrt avvikling. Hæren har høy
kvalitet, men på et minimum knapt
i stand til å forsvare en bydel i
Oslo. Tre moderne milliardin-
vesterte fregatter er ikke operative
p.g.a. av mannskaps- og be-
vilgninger. Det er åpenbare mis-
forhold mellom investeringer,
tilgang på mannskap og vedlike-
hold. Våre folkevalgte skal forvalte
velgernes preferanser og ønsker
som selve kjernen i demokratiet.
Mer enn 80 prosent står fjellstøtt
på NATO- medlemskapet og et
sterkt forsvar. Utviklingen nå er
direkte i strid med folkets vilje. Vi
misliker politikere når de åpent
provoserer og opptrer i strid med
en overveldende majoritet i folket.

NIBOR,
Sofiemyr


