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m øst og vest

■ Er du sint, glad eller oppgitt? 
Del det med Lofotpostens le-
sere. 
■ Send oss innlegg på e-post: 
red@lofotposten.no
■ Innlegg skal underskrives
med fullt navn, bare unntaksvis
godtar vi pseudonym.

■ Innleggene bør ha en maksi-
mal lengde på 800 ord. Send
oss gjerne også et portrettbilde
av deg selv.
■ Lofotposten forbeholder seg
retten til å redigere og forkorte
lange innlegg.

Si din mening i Lofotposten

Pål Krüger (th) 
viser vei i
debatten for 
Vestvågøy-
ordfører Jonny
Finstad og de 
andre Lofot-
politikerne.

Arkivfoto: 
Magnar Johansen

I trontaledebatten sist tirsdag tok
KrF-leder Knut Arild Hareide tak i
kommunereformen som ei sak det
bør være mulig å samarbeide bredt
om i Stortinget. Han viste til mang-
lende samsvar mellom dagens
kommunestruktur og de oppgaver
kommunene er pålagt. 

Kall det gjerne «nye signaler»,
men det holder ikke. Dette er en
ny politikk etter åtte rødgrønne
ord med Senterpartiet i Kommu-
nal- og regionaldepartementet.

Og da har vi to valg: Kjempe
imot, eller starte debatten lokalt og
regionalt om hvordan framtidas
kommunestruktur bør være for å
sikre tjenester av god kvalitet til
innbyggerne. 

For det er tjenestetilbudet, det
kommunen produserer av tjenester
for innbyggere og næringsliv, som
til syvende og sist er det viktigste i
kommunereformen – ikke hvor ad-
ministrasjonssenteret for en nye,
større kommune måtte bli lagt, selv
om det garantert komme til å ta mye
plass i debatten.

Da kan vi lære av å se 50 år til-
bake i tid. Sammenslåinga og den
nye kommunegrensa var be-
stemt. Valget i den nye «stor-
kommunen» var unnagjort, ord-
fører og varaordfører var valgt  –
ja, til og med budsjettet for neste
driftsår var vedtatt før det ble be-
sluttet at Svolvær skulle være ad-
ministrasjonssted. Ting ble tatt
etter tur, og i riktig rekkefølge. 

Jeg er sikker på at de beste løs-
ningene for Lofoten, de finner vi
fram til lokalt i Lofoten – gjennom
å ta debatten, og aller først avdekke
alt vi lett kan bli enige om. Alterna-
tivet er, slik Pål Krüger uttalte til
Lofotposten i går: Tvangssammen-
slåing i statlig regi. Og da er jeg
ikke like sikker på at Lofotens
interesser blir like godt ivaretatt
som ved å ta debatten lokalt, nå!

Det er å håpe at Vestvågøy
kommunestyre slutter opp om
innholdet i interpellasjonen fra
Krüger, og at Vågan og de andre
kommunene i Lofoten slutter seg
til både tanken og arbeidet. 

At fylkeskommunen lever farlig
idet kommunereformen er i start-
gropa, er ingen overdrivelse. Opp-
gaver og ansvar skal overføres fra
både fylkeskommunene og staten
til de nye og mer robuste kommu-
nene. 

I dette bildet er det snarere et
spørsmål om Krüger tenker stort
nok i sin interpellasjon. 

Hvis utfallet av kommunerefor-
men blir større regionale enheter,
kan det fort være at debatten må
løftes til å omhandle Lofoten og
Vesterålen – eventuelt Hålogaland. 

Det er uansett ikke dumt å starte
konsolideringsjobben i Lofoten
allerede nå, slik Pål Krüger fore-
slår. 

God helg i øst og vest!

Tilbakeskritt for
kvinners frihet til
å bestemme over
egen kropp
Det pågår nå en kampanje for å
få stortingsrepresentanter til å
stå fram med sitt standpunkt i
saken om reservasjonsrett for
fastleger. 

En av Høyres representanter har ut-
talt til NRK at aksjonistene mang-
ler folkeskikk fordi mailboksen
hans blir fullt opp av engasjerte
mailer. Mailer fra kvinner som
kjemper for fortsatt få bestemme
over egen kropp. Bloggere som tid-
ligere har skrevet om klær og smin-
ke har nå skrevet om politikk på
bloggen sin. Dette er ikke mangel
på folkeskikk, det er demokrati. 

Bakgrunn for e-post aksjonen er
et punkt i samarbeidsavtalen
mellom H, Frp og KrF om å utvide
fastlegers reservasjonsrett. Det be-
tyr at fastleger kan reservere seg
mot å henvise til abort og assistert
befruktning, eller nekte å skrive ut
prevensjon. Jeg mener at det vil
være en innskrenking av kvinners
frihet og rettigheter. 

Reservasjonsretten vil ramme
unge kvinner i en sårbar situasjon.
Ved å innføre denne reservasjons-
retten blir legens behov satt foran
pasientens. Jeg har forståelse for at
ikke alle leger støtter loven om
selvbestemt abort, men da bør de
utføre andre oppgaver i helsevese-
net der de ikke kommer i konflikt
med sin egen samvittighet. Abort-
loven gir i dag spesialister anled-
ning til å reservere seg mot å
gjennomføre eller assistere ved
abort. Å ville utvide reservasjons-
retten til også å gjelde fastlegene, er
et alvorlig tilbakeskritt. 

Helseminister Bent Høie signali-
serer at regjeringen vil legge fram
et forslag som gjør det enkelt for
kvinner å finne ut hvilke fastleger
som har reservert seg der du bor.
Det regjeringen ikke tar inn over
seg er at det ikke nødvendigvis er
mulig å velge mellom flere fastle-
ger på mindre steder. 

Bor man i nærheten av et syke-
hus kan en kvinne som ønsker abort
dra direkte til sykehuset. Men
kvinner har rett til informasjon og
veiledning i forbindelse med abort,
og tanken bak fastlegeordningen er
at innbyggerne skal ha forutsigbar
tilgang til primærhelsetjenesten
som fastlegene ifølge loven skal gi.

Vi kan ikke gjøre det vanskeli-
gere å få helsehjelp for de kvinnene
som trenger det. Arbeiderpartiet vil
kjempe mot det varslete forslaget
fra Høyre/Frp-regjeringen om at
fastleger skal kunne reservere seg
mot å henvise pasienter til behand-
ling.

Arbeiderpartiet mener at alle
kvinner skal ha friheten til å be-
stemme over sin egen kropp.

Anna Ljunggren
Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet

Truet til å tro
Den kristne avisen Dagen hadde
mandag 30/9-2013 en reporta-
sje om personer som har valgt å
forlate lukkete trossamfunn. 

På spørsmål fra avisen til Brunstad
Christian Church om hvordan me-
nigheten advarer sine medlemmer
mot å forlate trossamfunnet, sier
talsmann Harald Kronstad:

«Ved å vende seg bort fra Guds
bud, vil ikke velsignelsen fra Gud
komme over et menneske.»

En av brukerne i vår støttegruppe

på nett er en ung jente i en begyn-
nende bruddprosess med sitt tros-
samfunn. Hun ønsker å forlate, men
sliter med dårlig samvittighet både
overfor familie og trossamfunnet.
Uttalelsen fra Kronstad traff henne
midt i magen:

Jeg er så redd for at «Gud skal
vende seg fra meg» som han sier.

Jeg er så redd for å få et liv som er
forbannet. Jeg har vært veldig mye
syk i det siste, og føler at det er en
straff fra Gud når noe går galt. Jeg
er så redd for at Gud skal gi meg
kreft, eller ta vekk noen jeg elsker.
Jeg er nok kanskje paranoid som
tenker slik, men jeg er livredd. Og
siden jeg lever i samboerskap er jeg
livredd for at han skal straffe meg
for det og.

Hvorfor er hennes angst noe vi
kjenner igjen? Fordi fellesnevne-
ren hos de fleste av trossamfunnene
som er representert hos oss er at de
hevder å inneha Sannheten. Kun
deres trossamfunn er godkjent av
Gud, alle andre trossamfunn er fal-
ske religioner. 

Videre hevder disse trossamfun-
nene at det følger velsignelser for
medlemmene. Det du opplever av
goder i ditt liv mens du er medlem,
som at du er ved god helse, at du
har jobb, at du har et godt familieliv
og andre positive hendelser, er noe
som er relatert til velsignelser som
følger medlemskapet. I tillegg til
velsignelser, vil medlemskapet
også føre til beskyttelse. Trossam-
funnene vil ofte forkynne at Gud
beskytter sine tjenere, og kan illus-
trere dette ved fortellinger om med-
lemmer som ble beskyttet i ulike
truende situasjoner av engler eller
Guds Ånd. 

I denne virkelighetsforståelsen
ligger det en trussel, for når du ikke
lenger er medlem vil velsignelsene
og beskyttelsen samtidig forsvinne.
For å understreke dette forkynner
noen trossamfunn eksempler på
hvordan det har gått med mennes-
ker som har forlatt trossamfunnet,
som at ekteskapet er gått i oppløs-
ning, man er blitt syk, mistet jobb
og blitt fattig. 

Mennesker utenfor kan kanskje
trekke på smilebåndet og se det iro-
niske i at det er en skremmende lik-
het mellom denne troen og den
samme overtroen de samme tros-
samfunnene kritiserer folketroen
og andre religioner for. Men denne
virkelighetsforståelsen er noe av
det vanskeligste forbundet med re-
ligiøse bruddprosesser. Mennesker
som skal stable sammen et nytt liv
utenfor trossamfunnet, som i denne
prosessen mister venner og famili-
emedlemmer, som sliter med lavt
selvbilde som følge av i årevis ha
følt at de ikke har nok tro eller at de
aldri er bra nok for Gud, de trenger
virkelig ikke å bli truet med at noe
negativt kommer til å skje dem når
de forlater. For mennesker som har
fått denne lærdommen inn med
morsmelken, så er truslene høyst
reelle, og kan ikke avfeies som
overtro. 

Hvorfor skal det være nødvendig
å bruke trusler for å få mennesker til
å forbli i menigheten? Metoden er
uansett effektiv, og mange som li-
kevel velger å forlate trossamfun-
net har i årevis angst for at noe fryk-
telig skal skje dem, som denne
mannen illustrerer:

Jeg trodde selv at det var tilbake-
trekningen av Den Hellige Ånd, når
jeg hadde panikkanfall, i hele sju
år, før jeg forsto at det ikke var Den
Hellige Ånd som var forsvunnet,
men underbevisstheten som sendte
til overflaten ting jeg hadde behov
for å bearbeide etter et utrolig kre-
vende liv innenfor sektens klamme
grep.

Det kan ta tid, men de fleste kom-
mer seg videre, ikke minst takket
være gode råd fra andre mennesker

som har gått gjennom samme pro-
sess, som sitatene under illustrerer:

Jeg forlot mormonerkirken, men
jeg har ikke forlatt Gud, eller kraf-
ten eller Qi eller hva jeg nå skal kal-
le det store som jeg tror er i alt og er
alt ... Dette er mye større enn en en-
kelt kirke, og det å prøve å definere,
avgrense og patentere dette og gjø-
re det til et våpen i en maktkamp er
for meg så blasfemisk at det røper
sin irrelevans helt av seg selv. Du
blir ikke forbannet eller forlatt. Du
bare går ut av en slags klubb, som
ikke eier Gud selv om de tror det.
Det går fint!!!!

Det at Kronstad faktisk sier dette
rett ut her, gjør meg enda mer trygg
og sikker på at jeg har valgt det ret-
te for meg selv og mine barn. Alle
bør få vokse opp med full frihet til å
velge å tro på det man vil, frihet til å
undre seg over livet ... frihet til gjø-
re seg opp en egen mening. Det har
ikke du og jeg fått, og derfor er vi på
hvert vårt sted i denne prosessen,
der vi skal finne ut hvem vi er, og
hva vi egentlig ønsker.

Jeg har fortsatt ett stykke vei å
gå, men jeg vil bare fortelle deg at
jeg er godt i gang med å finne meg
til rette i den «fryktelige verden».
Ser og erfarer gode oppriktige,
uselviske, mennesker. mennesker
som brenner for barn og ungdom,
mennesker som er åpne og fri for
fordommer mot alt og alle jeg erfa-
rer hver eneste dag at det Kronstad
sier, kun er skremselspropaganda,
og har ikke ett snev av sannhet i
seg. At mange, mennesker sliter
psykisk etter å ha brutt med ett luk-
ket trossamfunn har ikke noe med
at man blir straffet av Gud, men det
har med den påkjenningen det er å
bryte ut. Det er i hvert fall jeg 100
% overbevist om. Masse lykke til,
du har lang vei å gå men det er lys i
enden av tunnelen.

Når et trossamfunn hevder at du
må tilhøre deres organisasjon for å
bli godkjent av Gud, at de slik sett
har monopol på Gud, og at det vil
gå deg galt hvis du forlater, da er
det et sikkert tegn på at du ikke til-
hører et sunt trossamfunn. 

Vi fortjener alle et liv preget av
glede, frivillighet og valgmulighe-
ter, ikke et liv preget av tvang, lavt
selvbilde og depresjoner. Ikke på
noen områder i livet vil vi aksep-
tere trusler, så hvorfor skal vi godta
dette fra trossamfunnet? 

Ikke la deg bli truet til å tro. 

Hilde Langvann
Organisasjonssekretær

Hjelpekilden Norge

Guds nåderike
Guds barn på jorden har et hjem
hvor det er godt å være.
Der vandrer de på veien frem 
og er i Ånden nære.
De ledes av det sanne lys, 
av Jesu Kristi lære.
Til dette hjem hver sjel innbys.
Så kom og se, du kjære!

Det hjem er Kristi menighet,
Guds nære nåderike,
hvor hver i troens enighet 
til himmelen vil hike.
Der trøstes de med Livets ord.
Den trøst er uten like
som lyder i det hjem på jord.
Guds ord kan aldri svike.

Vi trenger alle nådens trøst på
vandringen her nede,
så vi fra synden kan bli løst 
og få i hjertet glede.
Da kan v i trygge og med tro
mens vi er her til stede
i kraft av Jesu soningsblod for
Gud frimodig trede.

A F 


