
Per Sandberg
har tatt for
stor plass i
sandkassa til
Øyvind Kors-
berg, 
eller noe i
den duren.
Dette har
ført til så
dårlig stem-
ning at Kors-
berg ikke vil-
le komme på
klassefesten
som var i 
helgen.  

Mari Siljebråten

Verden 
opplever i dag 
ingen klima-
krise.
Kjell B. Mortensen
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Dagens tweets

NORD-NORGES  STØRSTE  AVIS

AASTA Hansteen-feltet ble en skuffelse for
Nordland. På Helgeland sto de klare, men for
kort tid siden ble det kjent at Statoil heller vil set-
te sammen den gigantiske plattformen på Stord
i Hordaland. Dette er et tilbakeslag for den nord-
norke oljeoptimismen.

NYLIG FORSØKTE lederen av Statoils Nordom-
rådeinitiativ, Knut Harald Nygård, å så ny opti-
misme. Hans jobb er blant annet å skape lokale
ringvirkninger gjennom bruk av lokale leveran-
dører. Nygård mener at næringslivet allerede er
kommet et godt stykke på vei, uten at det alltid
legges merke til.

SAMTIDIG er det verdt å merke seg at represen-
tanten for Statoils Nordområdeinitiativ under-
streket at lokal industri ikke vil få leveranser bare

fordi den ligger i
Nord-Norge. Den
må også være
konkurransedyk-
tig. Statoil driver
ikke distriktspoli-
tikk. Det er til fulle
demonstrert med
Aasta Hansteen-
feltet. Til tross for
at hele Nord-Nor-

ge politisk sto samlet bak kravet om sammen-
stilling på Helgeland, valgte Statoil Stord. Prisen
var avgjørende.

STATOIL HAR hatt flere tilbaketog i nord det sis-
te året.  Aasta Hansteen-plattformen er ett. Jo-
han Castberg blir kanskje ikke ilandført og opp-
byggingen av Drift Nord i Harstad er utsatt. Sta-
toil annonserer også tøffe kutt i antall ansatte i
konsernet. Samlet sett forteller disse signalene
at de mest optimistiske oljetilhengerne bør ned-
justere anslag for både arbeidsplasser og ring-
virkninger.

MOTSTANDEN mot en konsekvensutredning for
Lofoten og Vesterålen har ikke blitt mindre de
siste årene. Flere tilbakeslag for ringvirkninger i
nord vil neppe gjøre det enklere å åpne dette
området for petroleumsvirksomhet. Statoil risi-
kerer å miste sin legitimitet i landsdelen. Å ha fo-
kus på kostnadseffektiv utvinning er i og for seg
rimelig og nødvendig. Men tilgang til ressurser
har også en menneskelig pris, i form en velvillig
opinion. Denne kostnaden kan verken Statoil,
eller andre oljeselskaper, overse i jakten på res-
surser i nordlige farvann.

Oljens pris

Lederen

Denne kost-
naden kan

verken Statoil, 
eller andre olje-
selskaper, overse.

SANDRA BORCH (Sp) provoserer når hun viser
frem sin nye ulvekåpe, melder nordlys.no.

ALLE METODER tas i bruk for å jage stemmek-
veget i Senterpartiets retning.

Ulv, ulv!

Jeg liker Tromsø». 12 år er gått siden
kronprins Haakon åpnet Nordlysfesti-

valen med denne strengt tatt lite bevinge-
de setningen. Han hadde åpenbart glemt
talen på hotellrommet, og famlet etter ord.
Responsen ble som den måtte bli. For oss
ruvet de tre ordene sammen med «I have a
dream» og «Ich bin ein berliner». Det ble
laget t-skjorter og buttons. Avisene brak-
te enquêter der ethvert kjent ansikt måtte
gjøre rede for hvorfor de likte Tromsø. Vi
er en by med alle symptomer på dårlig
selvtillit. Og det kan vise seg å være be-
grunnet.

Neste onsdag presenterer Næringsfor-
eningen i Tromsøregionen en om-

dømmekartlegging. Her er 4000 personer
spurt hva de mener om Tromsø. Nordlys
presenterte i går hovedtrekkene blant sva-
rene.  Omverdenen ser oss som et forvokst
fiskevær, hvor vi lever av skipsfart, lakse-
oppdrett og primærnæringer. Og når vi
pendler til og fra sjarken er det på noen av
landets dårligste veier, hvor bussen aldri

går og syklister og fotgjengere daglig set-
ter livet til. Grete Kristoffersen, direktør i
næringsforeningen, mener det trengs kon-
krete tiltak for hvordan Tromsø skal kom-
munisere utad i fremtiden. 

Her er det flere mulige løsninger:

■Vi kan sette Geelmuyden Kiese på job-
ben. 
■Vi kan tvinge NRKs programavdeling
til å slutte med dokusåper fra gjen-
snødde veier, og lage «Forsk i vei». Her
følger vi Hans, Petter og Vibeke fra FOU-
miljøene i Forskningsparken som viser
frem det moderne Tromsø. Hva er vel
en kolonnekjøring over Ifjordfjellet mot
rushtidskøen til Kvaløya? Rekker Petter
å hente i barnehagen?  
■Sist, men minst fristende: Vi kan gå i
oss selv. Og vi kan innse at omverdenen på
mange måter har rett, og se om det er noe
vi kan forbedre. 

Hva om kronprins Haakon hadde søkt
på nettet for å finne sine bevingede

ord? Åpne nettleseren. Skriv «Tromsø» i
søkefeltet og la Google autofullføre.
«Tromsø er stygg» står det, (tett fulgt av
«Tromsø er ingen sameby»). Dette er den
mest fremtredende tanken om Tromsø i
det digitale universet. Og det er vel sant å
si også historien vi forteller om oss selv.
For mens Narvik, Harstad, Finnsnes, Alta
og Hammerfest går i kollektiv forsvars-
posisjon for den minste sak, er det blitt sta-
dig lengre mellom de store bypatriotene i
Tromsø. Både ledende politikere og næ-
ringslivsledere er i stor grad importvare.
Det samme er tromsøværingene. 

Hvor mange av innbyggerne innrøm-
mer at de er fra Tromsø når noen spør?

Ikke jeg, og jeg har bodd her i 20 år. Den
voksne befolkningen i byen har sine røtter
andre steder i Nord-Norge. Det er grunn til
å tro de tidvis lengter hjem. Kanskje særlig
når de sitter i bilkø, eller tilbringer lørda-
gen i en sardinstim på Jekta. Og mange av
dem er uansett ikke kommet for å bli.
Hvert år flytter rundt 3600 mennesker til

Byen ingen elsker

Omverdenen ser oss som et forvokst fiskevær, hvor vi lever av skipsfart,
lakseoppdrett og primærnæringer.

TROMSØ I ET NØTTESKALL: Glem ishavskatedralen, brua og nordlyset. Dette er Tromsø kjent for: Trafikkaos. Det er selvsagt fordi vi selv sn
dralen, brua og nordlyset. 

Bent Høie tar meg seg ekteman-
nen til OL i Sochi. Nå må han bare
huske på å ikke omtale mannen
sin i positive ordelag mens de er
der.
Endre Lund Eriksen 
@EndreLEriksen

Det er ikke rart
abortdiskusjonen
er uopplyst når
ikke engang
#dagsrevyen gid-
der å skille mellom
#embryo og #fos-
ter.
Maja Sojtaric
@majabien 

Seriøst. Jeg ler
enda av alle de
morsomme usakli-
ge kommentarene
deres.:) Lener meg
tilbake å koser
meg med en øl.

Sandra Borch
@SandraNBorch

Så måtte man til slutt
bare gi etter og gråte
litt. Til Hans, brøyte-
bilen, nordlyset og
sist men ikke minst
K a r i . # n r k b r ø y t
#bremnes
Karen Marie Berg
@karenmarieberg 
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Hvordan vi lever våre liv på sosia-
le medier, er et studium verdt –
mer aktuelt enn ryktene om Face-

books død. For medieoppslag om en
ungdommelig masseflukt modereres nå
kraftig av forskerne som var opphav til
denne nyheten. 

Det er behov for tiltak som kan
øke produktiviteten i Norge, både
i offentlig sektor og i det private

næringslivet. Derfor skal regjeringen
ha ros for at det nå blir oppnevnt en
produktivitetskommisjon. 

Lavere lønnsvekst de siste årene
ville neppe ha gitt bedre produk-
tivitet i seg selv. Det ville i ha hav-

net i bedriftseiernes lommer. Her må
man gå grundigere til verks på kompli-
serte sammenhenger. 

kommunen, og 3300 flytter ut. Trom-
sø er Nord-Norges egen transitthall. 

Byguttene dør ut, og den voksne be-
folkningen mangler tilhørighet.

Men det finnes håp. Befolkningsøkni-
nen har de siste årene kommet av fød-
selsoverskuddet. De fleste ekte trom-
søværinger er nå barn og unge. Når vi
innser det, er det også lett å gi Tromsø
bedre omdømme. For det er de som
kommer til å bli byens ambassadører.
Derfor hadde det ikke vært av veien
med en omdømmeundersøkelse blant
våre yngste innbyggere. Hva mener de
egentlig om budsjettkuttene i skolen,
en by som i overskuelig fremtid blir
ufremkommelig for myke trafikanter
og foreldre som ikke rekker barneha-
gen fordi de står i kø? 

Og viktigst av alt – vil de bo her når
de blir store, eller følger de flytte-

strømmen?

nakker mer om trafikkaos enn Ishavskate-
Foto: Ole Åsheim

Kan noen hjelpe
@abidraja? Ikke
bare skal han sitte
på Stortinget, men
skal også være
domstol. Noen som
kan lære han for-
skjellen?
Cecilie T Myrseth
@CecilieMyrseth

Sist fredag kunne vi lese i Nordlys
om unge Michelle fra Harstad, som
bare 19 år gammel ble utstøtt fra sin
egen familie da hun valgte å forlate
menigheten.

Sosial utstøtelse – eller eksklu-
dering – er den mest inhumane kon-
sekvens for regelbrudd, ifølge
psykologer som forsker på denne
tematikken. Ekskluderingen etter-
later større og mer langvarige arr
enn fysiske skader. Årsaken til at
det er så smertefullt er at det truer
grunnleggende menneskelige be-
hov, som for eksempel behovet for
tilhørighet og selvfølelse. Så hvor-
for praktiserer man ekskludering?
Forskeren Kipling D. Williams i
News Medical 28. juni 2005 sier
følgende:

For det første: ekskludering er
virkningsfullt. For det andre: du
kan komme unna med det. Hvis
du straffer noen fysisk eller ver-
balt, kan den som straffer selv bli
straffet for sine handlinger. Men
det er vanskelig å straffe noen for
å ignorere andre.

Åndelig frafallen
Når man forlater et trossamfunn er
det naturlig at kontakten med tidli-
gere trosfeller blir mindre. Man har
mindre til felles, og mange av akti-
vitetene man hadde sammen var
kanskje i regi av menigheten. Noen
kan også oppleve å bli betraktet
som «dårlig omgang» som følge av
å ha blitt «vantro», og tidligere tros-
feller vil være forsiktige med å
snakke om åndelige spørsmål med
en som er «åndelig frafallen», for
ikke selv å vakle i sin tro.

I en del trossamfunn kan man
også oppleve at familiemedlemmer
blir distanserte til den som har truk-
ket seg vekk. Noen kan til og med
oppleve å bli frosset ut av sin egen
familie, noe et av våre medlemmer,
«Elin» fra Smiths venner opplev-
de. Hun ble kastet ut hjemmefra da
hun var 18 år, og har siden aldri
vært i kontakt med sin familie. Det-
te var familiens valg da hun forlot
deres tro, og er ikke en handling
som trossamfunnet oppfordrer sine
medlemmer til.

Jehovas vitner står i en særstil-
ling sammenliknet med andre luk-
kede trossamfunn når det gjelder
forholdet til tidligere medlemmer.
Ingen andre lukkede trossamfunn

har som politikk å fryse ut familie-
medlemmer som ikke lenger øn-
sker å være medlem av menighe-
ten. 

Tvunget tilbake
«Siri» var skilt og mor til to, og et-
ter mange år med tvil bestemte hun
seg for å forlate organisasjonen.
Hun hadde ofret mye, og nå var hun
bestemt på å ta livet sitt tilbake. Et-
ter ett år gikk hun likevel tilbake til
menigheten, og fulgte med på me-
nighetens møter fra bakerste benk i
Rikets Sal hver uke i 14 måneder, i
håp om å bli gjenopptatt som med-
lem. Hvorfor? 

Da hun forlot menigheten ble
barna sterkt oppmuntret til å kutte
all kontakt, for slik å få henne tilba-
ke til troen. Alle som har barn kan
forstå at en mor er villig til å gå
gjennom ild og vann for sine barn,
som å sitte på bakerste benk i 14
måneder, bli behandlet som luft, for
så å gjennomgå ydmykende avhør
hos menighetens forstandere.

Til slutt lyktes hun i å bli gjen-
opptatt som et Jehovas vitne, en be-
givenhet som sammenfalt med at
hun sluttet å overvære møtene i Ri-
kets Sal. Slik oppnådde Siri å få
kontakt med sine barn igjen.

Bruker familien
En som står utenfor vil kanskje
mene at Siri ikke ble et Jehovas vit-
ne igjen av de rette motivene. Bur-
de ikke motivet for å bli med i et
trossamfunn være kjærligheten til
en gud, eller troen på at trossam-
funnet har den rette tro? Hvis vi ser
nærmere på Jehovas vitners publi-
kasjoner ser vi at de presiserer at
ens forhold til Gud skal være av-
gjørende for ønsket om å døpe seg
og dermed bli medlem.

Så hvorfor er det viktig for Je-
hovas vitner å bruke familiemed-
lemmene til å få en tilbake til or-
ganisasjonen, når denne perso-
nen likevel ikke oppfyller kra-
vene for å overleve når Gud, iføl-
ge deres tro, på den snarlige
dommens dag vil sende i døden
dem som han ikke godkjenner?

Jehovas vitner oppmuntrer sine
medlemmer til ikke å ha kontakt
med ekskluderte familiemedlem-
mer, for at dem som følge av mang-
lende kontakt med familien skal
ønske å komme tilbake til trossam-
funnet. Dette gjør at man kan bli
fristet til å tro at mange som står
som medlemmer av Jehovas vitner
i dag er der kun for å ha kontakt
med sin familie. Hvis regelen om

ikke å ha kontakt med ekskluderte
familiemedlemmer ble opphevet,
hvor mange vil da bli igjen? 

Ønsker familiekontakt
Hjelpekilden har mange medlem-
mer med bakgrunn fra Jehovas vit-
ner, men overraskende mange av
dem er fremdeles medlem, og har
ingen planer om å melde seg ut.
Hvorfor? En liten uhøytidelig spør-
reundersøkelse vi hadde blant våre
medlemmer viste at samtlige som
fremdeles er medlem av trossam-
funnet oppga ønsket om å ha kon-
takt med sin familie som årsak til at
de ønsker å forbli medlem, til tross
for at de ikke lenger tror.

Et medlem av Jehovas vitner
som har familie i organisasjonen
må derfor tenke seg grundig om
før han eller hun velger å forlate
organisasjonen. 

For deg som er 13-14 år og vur-
derer å la deg døpe som Jehovas
vitne, så kan det også være verdt å
tenke over denne problemstilling-
en. Er du i denne alderen virkelig
moden nok til å ta en avgjørelse
som forplikter deg til et livsvarig
medlemskap i en organisasjon?
Hvis du angrer deg siden, vil du ri-
sikerer å miste kontakten med din
familie. Hvis du venter med å døpe
deg, vil du ikke risikere dette. Kan-
skje kan det derfor være verdt å
vente noen år, til du er moden nok
og helt sikker?

UTSTØTT: Trossamfunn bruker ekskludering som verktøy for å beholde
medlemmer i menigheten.

Med familien som gissel
Hilde 
Langvann
Organisasjons-
sekretær 
H je lpek i lden
Norge

Jehovas vitner står i en særstilling
sammenliknet med andre lukkede tros-

samfunn når det gjelder forholdet til
tidligere medlemmer. 

På den 3. side

INHUMANT: Michelle Rasmussen fra Harstad er en av flere som bryter med trossamfunn og blir frosset ut av sin
egen familie. Det er inhumant, skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen Bless Stenberg


