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POLITIKK

Hest i næring
Svar til Steinar Gullvåg. Jeg setter pris
på at du tok deg tid til å svare. Du prøver
så godt du kan å bortforklare Arbeider-
partiets negative holdning til hestenæ-
ringen. 

Du skriver om useriøse aktører, ja, men
egentlig snur du da saken på hodet. Noen
blir så forbanna over at de ikke får lov til å
trekke fra momsen i sin næringsvirksom-
het, at de heller ikke vil betale den. Så fø-
rer dette igjen til press på leverandører
om å få varer uten moms. For å bryte den-
ne uheldige runddansen ønsker hestefolk
en hvit næring med helt vanlige nærings-
prinsipper. Men at noen av sportens aktø-
rer bør diskes for urent trav, må ikke ram-
me sporten som helhet. Juksemakere
finner vi dessverre i alle næringer. 

30 Naturbruksskoler og Norsk Heste-
senter på Starum, utdanner unge men-
nesker i hestefag, de bør få komme ut til
ordnede økonomiske forhold. Du sier det
er så vanskelig. Det er det slett ikke. Som
så ofte før, kan vi bare kopiere svenskene.

Da saken var oppe i finanskomiteen nå
i år, forelå det ekspertuttalelser fra både
Det Norske Travselskap og Norges Bon-
delag. Bare Høyre stemte ja. Per Olaf
Lundteigen fra Senterpartiet ville gjerne
stemme ja, men fikk ikke lov av Arbeider-
partiet. Når det gjelder økonomisk tanke-
gang har jeg stor respekt for høyrefolk.
Når en så erfaren politiker som Jan Tore
Sanner stemmer ja, så er jeg sikker på at
det fremlagte materiale var godt nok. Det
trengs ikke noe nytt ekspertutvalg. Saken
er overmoden og skulle vært med i den
nye Landbruksmeldinga. 

Noe av det som Arbeiderpartiet ikke li-
ker er at premier er inntekt. Se det slik:
Hesten er en idrettsutøver, det den
vinner er inntekt som hesteeier forvalter.
Og det er hardt arbeid og mye omtanke
som ligger bak de pengene, det kan jeg
forsikre deg om. Jeg regner med at våre
tobente idrettsutøvere som vi er så stolte
av også skatter av sine premieinntekter?
Hva er så merkelig med at våre firbente
venners premieinntekt blir skattbar inn-
tekt?

Når Sverige og Danmark synes dette er
fornuftig, hvorfor vil Arbeiderpartiet fort-
satt være Norges bremsekloss? 

Eleanor Schøning
Leder Nøtterøy Senterparti

MENNESKERETTIGHETER

Ytringsfriheten 
truet i Europa
Ytringsfriheten er større i USA enn i Eu-
ropa, mener Flemming Rose. 

Kulturredaktøren i Jyllands-Posten ar-
gumenterer overbevisende for at ytrings-
friheten er under sterkt press i Europa.
Lovgivning mot krenkende ytringer om
islam er angrep på demokratiet, som er
avhengig av full ytringsfrihet. 

Men ytringsfriheten er mer enn et vil-
kår for demokrati, den er en universell
menneskerettighet. Når muslimske stater
i FN foreslår forbud mot såkalte hatske
angrep på religiøse og andre livssyn, for-
kler de seg som humanister. 

Alle ytringer, hvor forferdelige de enn
er, bør slippe fram i åpent lende. Bare på
den måten kan man møte og bekjempe
dem. 

I USA er det ikke straff for antisemit-
tiske ytringer. Flemming Rose forteller at
tidligere offer for antisemittismen i Nazi-
Tyskland forsvarer retten til å utgi antise-
mittiske skrifter. Poenget er at med lov og
straff kan en ikke verge seg mot påstan-
der. Er de urimelige, løper de ut i sanden.
Med rettssaker gir man dem publisitet.

I Weimar-republikken, som ble opp-
rettet i Tyskland etter første verdenskrig,
var det lover mot antisemittisme, og lo-

vene ble brukt. Hitlers medarbeider Ju-
lius Streicher ble dømt og havnet i feng-
sel mange ganger. Hver gang ble han fulgt
til fengslingen av et stort følge med til-
hengere som hyllet ham. Og hver gang
han slapp ut, ble han møtt av enda flere
triumferende nazisympatisører. Dom-
mene, fengslingene og avisomtalene var
den mest effektive metode til å ��ke anti-
semittismen. Under nazitiden fra 1933 til
1945 fantes det ingen ytringsfrihet i Tysk-
land og ingen motstand mot Streichers
virksomhet.

Vi som fra barndommen har lært at
antisemittisme er rendyrket ondskap, blir
overrasket av Roses resonnement. Men
jeg tror han har rett, også når han vil tilla-
te løgnen om jødeforfølgelsen i Europa.
Irans president Mahmoud Ahmadinejab
og andre muslimer påstår at jødeutryd-
delsen er en løgnaktig myte for å begrun-
ne opprettelsen av staten Israel. Om be-
nektelse av holocaust medfører fengsels-
straff, får det muslimer til å hevde at vest-
lige lover forsvarer en jødisk løgn, men
griper ikke inn mot hån av muslimenes
profet. Ytringer som mobber identifiser-
te enkeltmennesker, må være forbudt.
Utover dette bør alt være tillatt.

Einar Brurberg

RUS

Vil vi ha det sånn?
«Hittil i år har vestfoldpolitiet mottatt 17
voldtektsanmeldelser». 

Uttalelsene kommer fra politimester
Benedicte Bjørnland i Tønsbergs Blad
den 16. juli. Og det er ofte alkohol med i
bildet. Det er heller ingen hemmelighet at
alkohol og vold også hører sammen, eller
at mange barn gruer seg til ferier fordi
foreldre da drikker for mye alkohol.
Hvorfor er det så vanskelig for politiker-
ne å gjøre noe med dette? Med et pennes-
trøk kunne bystyret for lenge siden inn-
skrenket skjenketiden til kl. 0100. 

Jeg tror at alle dere som ikke har noe
problem med å drikke for mye alkohol,
kan si seg enig. Dere klarer dere fint med
øl på butikken til kl. 20.00 og med vin på
Vinmonopolet. Dere har ikke behov for å
sitte på en restaurant til kl. 0300 om natta
for å drikke alkohol. For dere som med
hånden på hjerte kan si «et lite glass vin
til maten, en drink eller en øl til fest»,
dere klarer dere selv om restaurantene
stenger alkoholserveringen kl. 0100. 

For alle de som sliter med for stort al-
koholbruk, viser forskning at mindre til-
gang vil være med på å redusere alkohol-
inntaket. Det igjen vil gi både medmen-
neskelig og samfunnsøkonomisk effekt.

Kristent Samlingsparti tør å stå på barri-
kadene for å minske tilgangen på alkohol.
For oss er det en selvfølge at de som har
pårørende eller er pårørende til mennes-
ker som inntar for mye alkohol, skal høres
og hjelpes. Du kan ved valget være med å
hjelpe oss! Vil vi ha en by med fyll, vold
og bråk eller vil vi ha en trygg by? 

Anne-May Hogsnes
1.-kandidat Kristent Samlingsparti

Tønsberg

POLITIKK

Hva velgerne 
kan vente seg
Ja, denne overskriften benyttet Bjørn
Hoelseth i Tønsbergs Blad den 13. juli.

Overskriften var etter min oppfatning
direkte misvisende. Den inneholdt jo kun
saker som Arbeiderpartiet og nåværende
regjering stort sett har gjort galt i innevæ-
rende år. Dessuten litt om hvordan Hoel-
seth trodde Ap ville legge opp valgkam-
pen.

Jeg er ikke aktiv politiker, men er inter-
essert i fremtidens politikk. Hvorfor kun-
ne du ikke spandere et par korte linjer om
den politikk du og Høyre vil føre. Det

eneste jeg fant var at Høyre var godt for-
beredt på alle faser i valgkampen og gle-
det seg til innspurten. Personlig er jeg
interessert i demenssaken, bygging av sy-
kehjem og eldreomsorg. Hva mener du
om slike saker? Ditt innlegg ga ikke noe
svar.

Tolvsrød, 13. juli 2011
Oddbjørn Hagen

MIDTØSTEN

Ingen kritikk 
av Israel tillatt
Torben von Huth er igjen ute i TB den 13.
juli med sine syn på Midtøsten-debatten.
Han skriver denne gangen som nestleder
i Med Israel for fred (MIFF), og det er
igjen Kåre Willoch som får høre at han er
antisemitt. 

Willoch svarer godt nok for seg selv på
sleivsparkene fra Huth. 

Huth og MIFF, liksom representanter
for den Israelske staten, setter stadig lik-
hetstegn mellom kritikk av staten Israel
og antisemittisme. Dermed plasserer de
et flertall av det norske folk, biskoper, for-
fattere, reportere, osv. i gruppen antise-
mitter. Det er vel å gjøre jødene en bjør-
netjeneste!? For forskjellen på å hate et

folkeslag og kritisere en stat burde være
lett å forstå. Når Israel selv og dets «ven-
ner» i stedet setter et slikt likhetstegn,
skaffer de seg definisjonsmessig mange
ekstra jødehatere på nakken og kan dyrke
sitt bilde av en fiendtlig omverden . At
kristne og muslimske barn i osloskolene
mobber sine jødiske medelever for Isra-
els feilgrep, må MIFF og Israel derfor ta
ansvar for. Det må de også når de gjør
Willoch og mange andre til antisemitter,
mens de i virkeligheten vil Israels og jø-
denes beste.

Fire muslimske norske feminister
skrev nylig en artikkel i Aftenposten om
at muslimer selv er nærmest til å ta til
motmæle mot muslimske fundamentalis-
ter og bidra til å bringe islam inn i vår tid.
Det er jeg hjertens enig i! Akkurat på
samme måte er norske jøder nærmest til
å kritisere og påvirke den israelske poli-
tikken for om mulig å bringe den i takt
med virkeligheten i verden og Midtøsten.
Jeg har ikke sett et eneste slikt innspill fra
våre 1500 jøder eller deres «venner».
Men kanskje Huth kan hjelpe til med det?
Eller er han helt uten kritiske synspunk-
ter på Israels politikk?

Ole J. Kobbe
Vestskogen

LOS

Kystverket rir
kjepphester

I Kystverket liker man ikke å bli pillet på
nesen. Det handler om maktdemonstra-
sjon ovenfor det seilende publikum, sjø-
folk og deres fartøyer . 

Ypper man til strid, vet Kystverket
hvordan man skal sette dem som ypper
setter disse på plass. At situasjonen er ute
av kontroll bl.a. i Oslofjorden er visst ikke
så farlig. Kjepphesten har man klar, og det
gynges til den store gullmedalje. 

Når Kystverkets vedtak går over alle
støvleskaft vet de fleste at det bærer galt
av sted. Man går faktisk så langt at man
bryter lov – verket. Kun fartøyer under 70
meter, skal i henhold til loven få seile
uten los. 

Men Kystverket opptrer med en utrolig
arroganse: Her bestemmer vi! At det
allerede har oppstått farlige situasjoner.
To containerskip var nær ved å kollidere
kolliderte, kan Espen Glad, hovedtillits-
mann for losene fortelle oss.

Overskriften i TB er klinkende klar,
«Situasjonen er ute av kontroll». Situa-
sjonen som har oppstått denne somme-
ren vil man se nærmere på, sier direktø-
ren for sjøsikkerheten i Kystverket. Pr. i
dag 12. Juli, er situasjonen totalt fastlåst.
Kystverket firer ikke en tomme.

Situasjonen er dramatisk, fastslår di-
rektør Wenche Nygard Eeg i Cruise Nor-
way, Som markedsfører Norge som crui-
sedestinasjon. Norges omdømme som
cruisenasjon står i fare, sier hun til NTB. 

Nøtterøy 12. juli 2011
Arne K. Rossavik

BREV Skriv kort!
! For at flest mulig skal slip-
pe til hurtigst mulig er det
viktig at innleggene ikke blir
for lange.  Maksimal lengde

er 1.500 tegn, mellomrom in-
kludert.  Det vil si en halv A4-
side/utskriftsside med nor-
mal linjeavstand og skrift-
størrelse – halvannen side

for dere som skriver for
hånd.
! De som skriver lengre må
finne seg i at innleggene blir
forkortet – eller returnert.

! Innlegg levert som e-post
er å foretrekke.
! Husk å oppgi fullt navn og
adresse. Anonyme innlegg
kommer ikke på trykk.

Adresse: Boks 33, 
3101 Tønsberg. Merk konvo-
lutten «leserbrev».
e-post: leserbrev@tb.no

Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.
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på sommerens varer

dame - herre - barn 


