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Vil ha utvidet lovfor-
bud

Homofile og funksjons-
hemmende burde også
bli trukket frem i den nye
loven mot diskrimine-
ring, mener Ap.s Karita
Bekkemellem Orheim.

GUNNAR MAGNUS

Diskriminering.  Som Af-
tenposten skrev i gårsda-
gens morgenutgave, tar
Regjeringen sikte på å
fremme en generell lov
mot diskriminering på et-
nisk eller religiøst grunn-
lag.

På spørsmål om hvorfor
ikke loven også vil forby
diskriminering av homofi-
le, svarer kommunalmi-
nister Erna Solberg: - Vi
har holdt oss til det som
har vært innvandrings-
spørsmål.

Hun henviser til at et of-
fentlig utvalg har utredet
spørsmålet om en lov
mot etnisk diskrimine-
ring. Under høringsrun-
den var det mange som
etterlyste religion og livs-
syn som selvstendig
grunnlag for et lovfor-
bud, og Solberg vil ta
hensyn til disse forslage-
ne.

"Gammeldags"
Karita Bekkemellem Or-
heim kan ikke "fatte og

begripe" hvorfor Regje-
ringen ikke samtidig vil
forby diskriminering av
homofile. Hun fremhol-
der at det er klart behov
for en slik bestemmelse
og synes Regjeringen
her ville hatt en enestå-
ende mulighet til å kom-
me med et forslag.

- Hva tror du er grunnen
til at den lar være?
- Jeg synes det er ut-
trykk for en gammeldags
konservativ holdning,
svarer Orheim, som me-
ner det er lett å spekule-
re på at unnlatelsen er
en konsesjon til Kr.F. i
Regjeringen.

Ved årsskiftet trådte nye
boliglover i kraft med for-
bud mot diskriminering
ved utleie eller salg. Her
er homofil legning, leve-
form eller orientering
nevnt som grunnlag, noe
Orheim synes er positivt.

Hun ønsker også lovreg-
ler mot diskriminering av
funksjonshemmede. Re-
gjeringen har nedsatt et
offentlig utvalg som skal
utrede dette, med frist til
utgangen av 2004.

På spørsmål om hun vil
innarbeide likestillingslo-
ven i en generell anti-dis-
krimineringslov, svarer
Orheim at det for henne
er litt underordnet om

man har én eller flere lo-
ver.

Hun er imidlertid positivt
innstilt til tanken om et
felles håndhevingsorgan
for likestillingsloven og
en generell anti-diskrimi-
neringslov.

Ingen vil ha Høybråten

Ingen av de tre fylkene
KrFs påtroppende leder
Dagfinn Høybråten kun-
ne bli toppkandidat hos,
ønsker ham som liste-
topp før stortingsvalget i
2005.

Akershus er hjemfylket
til både avtroppende KrF-
leder Valgerd Svarstad
Haugland og påtroppen-
de partileder Dagfinn
Høybråten. Begge vil på
Stortinget etter valget i
2005, men Akershus har
bare en sikker KrF-
plass.

Dermed er de to nabofyl-
kene Oslo og Østfold
blitt lansert som mulige
fylker der Dagfinn Høy-
bråten kan sikres stor-
tingsplassen. Men flere
medier melder om ster-
ke krefter i begge fylker
som heller vil ha en liste-
topp som taler henholds-
vis Oslos eller Østfolds
sak.

- Vi har mange flinke folk
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som vi ønsker å løfte
opp til en stortingsplass.
Dessuten velges du ikke
bare fra et parti, du vel-
ges også fra et fylke.
Østfold trenger stortings-
representanter som og-
så kan slåss for de ut-
fordringene fylket vårt
har, sier nestleder Mere-
te Sloreby i Østfold KrF
til VG.

(NTB)

"Skaut" på jobben

Møbelforretningen
A-Møbler nektet nylig en
kvinnelig muslimsk an-
satt å bruke hodeplagget
hijab, under henvisning
til bedriftens kleskode.
Saken er nå oversendt
Likestillingsombudet,
som har bedt A-Møbler
om en redegjørelse.

Ordet hijab stammer fra
arabisk "hajaba" - å skju-
le. Mange muslimske
kvinner ønsker å bære
dette plagget både i ar-
beidslivet og privatlivet.
Plagget er en del av de-
res identitet. Så lenge
hodeplagget ikke fører til
farlige situasjoner og
kan påføre fysisk skade
- for eksempel på en byg-
geplass der hjelm er på-
budt - burde det ikke væ-
re noen grunn til å nekte
bruken av det. Å nekte
mennesker å bruke en

klesdrakt som definerer
deres identitet, vitner om
mangel på respekt. Det
hjelper ikke at Frankrike,
med bakgrunn i landets
spesielle situasjon, nylig
vedtok at det fra neste
år vil bli forbudt å bære
"iøynefallende symboler
på religiøs og politisk til-
hørighet" - som muslims-
ke hodeplagg, den jødis-
ke kalotten kipa eller sto-
re, kristne kors - i sko-
len.

Kommunalminister Erna
Solberg er helt klar på
dette punktet. Senest i
går kunne Aftenposten
fortelle at Solberg øns-
ker en ny lov som skal
forby all forskjellsbehand-
ling på etnisk og religiøst
grunnlag. Lovforslaget
skal etter planen legges
frem mot slutten av året,
og skal dreie seg om alt
fra arbeidsliv og bolig-
marked til uteliv. Solberg
går så langt som til å
hevde at det er lovstridig
for arbeidsgiver å nekte
ansatte å bruke skaut på
jobben, og henviser til ar-
beidsmiljøloven. Hun
sier videre at religiøse
klesplagg bare kan avvi-
ses av hensyn til hygie-
ne eller sikkerhet. Vi har
vanskelig for å se at dis-
se unntakene er aktuelle
ved salg av møbler.

Det norske forsvaret har

i over ti år hatt et eget
uniformsreglement som
tar hensyn til personel-
lets religion, både hva
angår mat, fridager og
hodeplagg. Sikher kan
bære sin turban, jøder
kan bruke sin kalott, ki-
pa. Forsvaret har altså
tatt inn over seg at Nor-
ge forlengst er blitt et fler-
kulturelt samfunn. Priva-
te arbeidsgivere kan i
dette tilfellet med hell ta
lærdom av det militære.

Historien gir oss utallige
eksempler på at den
største utfordringen for
ethvert samfunn - stort
eller lite - er å tolerere
og respektere medmen-
neskers ulikheter og
egenart. Det er ikke all-
tid enkelt, men det er et
ideal vi aldri må gi slipp
på.

Alkoholforbruket dob-
let på 10 år
Tenåringer havner hos
AA Av Bjarne Bringe-
land

Rusbrusen har tredoblet
salget og nå opplever vi
at tenåringer får så store
alkoholproblemer at de
må til behandling. - Det
blir flere og flere unge
som oppsøker oss, fordi
de oppdager at de har et
alkoholproblem, opply-
ser Jarle hos Anonyme
Alkoholikere (AA) i Oslo
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til Dagasavisen.no

Det har skjedd en drama-
tisk økning i alkoholfor-
bruket hos tenåringer de
siste til årene. Ungdom i
alderen 15 til 20 år drakk
2, 89 liter alkohol i 1993.
I dag, ti år senere, er for-
bruket på 5, 55 liter.

- Kombinasjonen av ung
debutalder og stort for-
bruk, er farlig. Jo tidlige-
re de starter, jo større
sjanse er det for at de
får problemer, sier direk-
tør Halvor Kjølstad ved
Blåkorssenteret i Oslo.
Han advarer mot rusbru-
sen, som han tror er en
årsak til at de unge drik-
ker mer. I en undersøkel-
se foretatt av Norsk gal-
lup i fjor vår, svarte 70
prosent av de unge mel-
lom 15 til 17 år at de
drakk rusbrus minst en
gang i måneden. Nesten
60 prosent av de spurte
fortalte at de drikker like
mye som før av andre ty-
per alkohol, og at rusbru-
sen kommer i tillegg.

I fjor ble det på årets ni
første måneder solgt tre
ganger så mye rusbrus
som på samme tid året
før mens rusbrusen fort-
satt bare ble solgt via
Vinmonopolet. Tallet for
de tre første kvartalene i
2002 var 4,4 millioner li-
ter solgte rusbrus, mens

tallet på samme tid i fjor
var økt til 14,2 millioner li-
ter, ifølge Statistisk sen-
tralbyrå.

Stavanger Årets Idretts-
kommune 2003

Av Bjarne Bringeland

Stavanger kommune får
prisen som Årets Idretts-
kommune 2003. Utmer-
kelsen blir delt ut i forbin-
delse med Idrettsgallaen
lørdag 3. januar. Prisen
er en anerkjennelse for
det arbeid vi har lagt ned
innen idretten i Stavan-
ger. Vi har lenge sett id-
rett som en langsiktig in-
vestering, og mener vi
får svært mye igjen for å
gi denne viktige delen av
samfunnslivet de aller
beste kår. Derfor har vi
også prioritert idretten i
en ellers krevende kom-
muneøkonomi, sier ord-
fører Leif Johan Sev-
land. Fra Sandvolley-fes-
tivalen i Stavanger

Prisen som årets idretts-
kommune 2003 er ikke
den første utmerkelsen
for Stavanger den siste
tiden. I fjor ble byen kå-
ret til Norges kulturkom-
mune, og for ikke lenge
siden fikk Stavanger fri-
hetsprisen Ossietzkypri-
sen for usedvanlig og
vedvarende innsats for
ytringsfriheten. Stavan-

ger ble for øvrig i 2002
kåret til landets beste mil-
jøkommune.

I begrunnelsen for pri-
sen som Årets Idretts-
kommune heter det at
Stavanger med sine 142
idrettslag og som en me-
get tettbygd kommune,
møter store utfordringer
på anleggsfronten. Ikke
minst det siste året har
det imidlertid vært lagt
meget godt til rette for
arealer for langsiktig sat-
sing på fysisk aktivitet.
Kommunen har i dag et
unikt turveinett. Nettet
blir videreutviklet til Sta-
vanger har nådd målet
om at alle skal ha tilgang
til en turvei innen 500
meter fra boligen.

Det er i 2003 ferdigstilt
en ny idrettshall på Tas-
ta. Det er vedtatt å byg-
ge idrettshall som i 2004
skal stå ferdig på Stor-
haug. Også Hundvåg får
en ny hall, nærmere be-
stemt i 2005. Det er sta-
dig behov for fotballba-
ner. I 2003 ble det lagt til
rette for to kunstgressba-
ner, og flere andre er
planlagt i 2004, 2005 og
2006. I tillegg kommer
bygging og rehabilitering
av baner.

Stavanger er vertskaps-
kommune for regionalan-
legget Stavanger Kunst-
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isbane. Kommunen er
pådriver for et nytt an-
legg som vil erstatte det
gamle og bety et enda
bedre tilbud. Norges
Skøyteforbund har uoffi-
sielt utropt Sørmarka
Kunstisbane som hoved-
anlegg for skøyter.

Viking ASA bygger i dis-
se dager ny stadion, der
Stavanger kommune har
bidratt med 50 millioner
kroner i tillegg til tomt.
Gamle stadion, som er
kommunal, blir nå i førs-
te rekke storstue for friid-
retten. Det ble i 2003
vedtatt at anlegget skal
rehabiliteres til interna-
sjonal standard.

Det har i 2003 vært flere
større idrettsarrange-
ment i Stavanger:

Stavanger er for øvrig til-
delt VM i Styrkeløft, EM i
Vektløfting og EM i Kara-
te. Alle disse arrange-
mentene får leie kommu-
nens anlegg gratis. I til-
legg gis det støtte til ar-
rangementene av for-
skjellig art.

Det ble i 2003 også leid
en industrihall til skater-
ne, noe byen ikke har
hatt tidligere. Aktiviteten
her er stor, og brukerne
er svært godt fornøyd.
Etter flere års arbeid får
også Stavanger Ride-

klubb tomt til nytt ridean-
legg.

I begrunnelsen for pri-
sen blir det også framhe-
vet at idrettens organisa-
sjoner blir involvert når
viktige idrettssaker be-
handles i kommunen.

18 åring døde etter tra-
fikkulykke

Av Bjarne Bringeland

Den 18 år gamle gutten
som kjørte inn i et tre på
Tanangerveien på Jå-
sund natt til 28. desem-
ber er død på Sentralsy-
kehuset i Rogaland. Han
var innlagt på intensivav-
delingen og døde fre-
dag, melder NRK Roga-
land. Bilen som 18. årin-
gen kjørte ble sterkt ska-
det og han måtte skjæ-
res ut av førersetet. (Fo-
to:Bjarne Bringeland)

18 åringen var fører av
en bil som kjørte i et tre
på Jåsund i Tananger
ved 0200 tiden natt til
søndag 28. desember.
Det var glatt veibane da
uhellet skjedde. To pas-
sasjerer, to jenter på 15
og 19 år som var i bilen
ble bare lettere skadet.

18 åringen var innlagt på
intensivavdelingen på
Sentralsykehuset. Han
døde fredag.

KILDE: NRK Rogaland

Ferdsskrivaren funnen
Franske dykkarar skal
ha lokalisert ferdsskri-
varen til flyet som styr-
ta i Raudehavet laur-
dag.

Av Tor Helge Haugland

Dykkarane skal også og-
så ha funne flyvraket,
melder det offisielle
egyptiske telegrambyrå-
et MENA.

Det skal ha vore signal
frå ferdsskrivaren som
førte til at varket blei lo-
kalisert, skriv byrået,
som siterer franske kjel-
der.

Leitinga etter flyvraket
utanfor badebyen Sharm
el-Sheikh har pågått si-
dan laurdag. (Foto: AFP
/ Scanpix) Ikkje stadfes-
ta Funnet er førebels ik-
kje stadfesta av andre.

Alle dei 148 om bord mis-
ta livet då flyet av typen
Boing 737-300 styrta
utanfor feriebyen Sharm
el-Sheikh rett etter av-
gang grytidleg på morgo-
nen laurdag.

Flyet skulle til Paris via
den egyptiske hovusta-
den Kairo. 133 av dei
148 om bord var franske
turistar.
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Lydopptak Den såkalla
svarte boksen på flyet in-
neheld ferdskrivaren og
lydopptak frå kabinen
som kan gje svar på kva
som var årsaka til uluk-
ka.

Franske styresmakter
trur ikkje på påstanden
frå ei ukjend islamsk
gruppe om at dei står
bak ulukka. Også dei
egyptiske styresmaktene
har utelukka terror som
ulukkesårsak.

Engelskmenn skryter
av norsk sjømat

Journalistene var med
den engelske kokken
Kenny Atkinson til Is-
havsbyen etter at han
vant en kokkekonkurran-
se Eksportutvalget for
fisk arrangerte i England
i sommer. Etter Troms-
øbesøket har journaliste-
ne The Guardian skre-
vet en artikkel hvor avi-
sen skryter uhemmet av
at den fantastiske tors-
ken som fiskes i farvann
langs norskekysten og i
Barentshavet. –  Den
norske villtorsken stam-
mer fra bærekraftige fis-
kebestander og er et ut-
merket alternativ til den
truede Nordsjø-varian-
ten, står det å lese i den
engelske avisen. I tillegg
har journalistene publi-
sert oppskriften på det

de selv kaller en fantas-
tisk klar og ytterst smak-
full suppe av norsk hyse
og reke. –  Fisken er
tykk med store, saftige
flak. Rekene er rosa ju-
veler, de beste kald-
vannsreker som finnes,
skriver The Guardian om
de norske råvarene.

FRA DA

Bygg flere barnehager

06. 01. 2004: Noe av det
siste statsminister Kjell
Magne Bondevik gjorde
før jul, var å slå seg på
brystet og skryte av re-
gjeringens utbygging av
barnehageplasser. I en
pressemelding uttalte
statsministeren at regje-
ringens mål om etable-
ring av 12.000 nye bar-
nehageplasser i 2003 vil-
le bli nådd. Det var viktig
å få til en slik utbyggings-
takt for å oppfylle løftene
til småbarnsforeldrene.
Både regjeringen og
Stortinget har lovet det
skal være full barnehage-
dekning i løpet av 2005.

Nå viser det seg at stats-
ministeren har bedrevet
selvskryt på sviktende
grunnlag. Tall NRK har
hentet inn fra landets fyl-
kesmenn viser at målet
om etablering av 12.000
nye barnehageplasser i
2003 langt fra ble nådd,

og at det trolig bare kom
til 8.600 plasser i fjor. Bå-
de Kommunenes Sentral-
forbund og Private Bar-
nehagers Landsforbund,
som organiserer barne-
hageutbyggerne, frykter
at utbyggingstakten har
vært enda lavere. Utbyg-
gerne skylder på uklare
signaler fra regjeringen.

Det var SV som fikk gjen-
nomslag for forslaget om
makspris i barnehagene,
kombinert med en garan-
ti om at alle skal få
plass. Regjeringen har
sterkt motvillig latt seg
presse på plass av stor-
tingsflertallet. Stortinget
vedtok at en barnehage-
plass skal koste maksi-
malt 2.750 kroner fra 1.
mai i år, at prisen skal
ned i under 2.000 kroner
neste år og at alle skal
være sikret plass innen
2005.

All striden og støyen om
barnehageforliket har
imidlertid fått mange
småbarnsforeldre til å tvi-
le på løftene. Det er re-
gjeringen som har an-
svar for at Stortingets
vedtak blir gjennomført,
og regjeringen bør ta for-
eldrenes uro på alvor.
Blir gjennomføringen av
barnehageforliket vesent-
lig forsinket, vil det svek-
ke tilliten til politikere ge-
nerelt og regjeringen
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spesielt. Regjeringen må
nå sørge for at det byg-
ges nok barnehageplas-
ser, og at det forsømte
blir tatt igjen.

FR

Bydelsreformen: Her
er «Nye Oslo»

06. 01. 2004: Bydelsre-
formen er trådt i kraft. Ti
bydeler er slanket bort,
15 gjenstår. De har både
fått nye navn og til dels
nye oppgaver. Med i
dragsuget går rundt 150
kommunalt ansatte, som
står i fare for å miste job-
ben. Kommunen skal et-
ter planen spare 90 mil-
lioner årlig på bydelskut-
tet.

ANDREAS NIELSEN (E-
POST)

Her er de nye bydelene.
Grensene, navnene og
oppgavene er nye.   Den
største kommunale refor-
men siden 1980-tallet er
gjennomført, nesten helt
ubemerket. «Den stille
reformen», kaller byråd
for velferd og sosiale tje-
nester, Margaret Eckbo,
det.

- Interessen fra byens
borgere har ikke vært
stor. Jeg hadde kanskje
forventet større oppmerk-
somhet, ettersom det er

ganske omfattende en-
dringer i strukturen, sier
Eckbo, som ikke tror lavt
støynivå skyldes at folk
ikke bryr seg om bydele-
ne. - De som bruker tje-
nestene som bydelene
har ansvaret for, stoler
på at tjenestene opprett-
holdes uten å bli dårlige-
re. Derfor tar jeg roen
rundt reformen som en
form for tillit til arbeidet
som gjøres, sier Eckbo.

OVERTALLIGE
Stor ståhei har det heller
ikke vært omkring nedbe-
manningene som kom-
mer i reformens kjøl-
vann. En slankere kom-
muneadministrasjon be-
tyr færre ansatte. Den
siste oversikten tyder på
at rundt 150 personer
blir overtallige som en di-
rekte følge av bydelsre-
formen.

- Jeg håper en del av dis-
se vil finne annen jobb i
kommunen etter hvert.
Men vi har hele tiden
visst at det ville bli over-
tallige, og jeg synes ikke
dette er et så galt tall,
sier Eckbo. Innsparinge-
ne som følge av færre
ansatte, stordriftsforde-
ler, mindre arealbehov
og bedre samordning av
tjenestene vil bli store,
håper byrådet. Men an-
slagene på hva som kan
spares, har variert. I by-

rådssaken som lå til
grunn for vedtaket om
bydelsreform sommeren
2002, ble det antydet et
potensial for innsparing
på mellom 50 og 75 mil-
lioner, men at lite av det-
te ville gi utslag i 2004,
på grunn av omstillings-
kostnader. I økonomipla-
nen for de neste tre åre-
ne er anslaget oppjus-
tert: Nå skal det spares
88 millioner kroner årlig,
og hele 30 millioner alle-
rede i 2004 –  til tross for
at kommunen blant an-
net drar med seg lønns-
forpliktelser for de over-
tallige et godt stykke inn
i det nye året. - 88 millio-
ner er et realistisk tall.
Det er det vi forholder
oss til, er alt byråden vil
si om mulighetene for
innsparing nå.

NYE OPPGAVER Sam-
men med nye grenser
og nye navn har bydele-
ne også fått nye oppga-
ver. Dette er ansvarsom-
råder bystyret tidligere
har tatt seg av. Lokale
parker. Unntakene er
parkene i bydel Sen-
trum, samt de store par-
kene Frognerparken,
Tøyenparken, Middelal-
derparken, St. Hanshau-
gen og Akerselva miljø-
park. Skolefritidsordnin-
gen. Men først fra neste
skoleår overtar bydelene
innkrevingen av foreldre-
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betalingen. Ingen SFO-
er skal heller bytte loka-
ler i dette skoleåret.
Salgstillatelser. Vil du
selge noe på gata, på
torg eller fortau er det
heretter bydelen du skal
henvende deg til. TT-ord-
ningen. Byrådet fikk man-
ge eldres vrede over seg
da det ble kuttet i antall
turer. Heretter må de eld-
re klage til bydelen der-
som de synes tilbudet er
for dårlig. Håpet er at by-
delene skal få mer ut av
TT-pengene enn byrå-
kratene på Rådhuset har
klart. Ungbo. Dette er et
botilbud for vanskeligstilt
ungdom mellom 17 og
23 år.

Bydelene Bjerke, Vestre
Aker og Grünerløkka
skal som et forsøkspro-
sjekt også ta seg av føl-
gende: Vedlikehold av
veier der det ikke går kol-
lektivtrafikk, trafikkregule-
ring som humper, skilter
og oppmerking på de
samme veiene, bibliotek-
 og tannlegetjenester.

KJÆRT BARN
I den grad det har vært
bråk om bydelsrefor-
men, har det vært knyt-
tet til navnevalg. Nye
grenser som til dels går
på tvers av de gamle,
har ført til diskusjon. By-
rådsleder Erling Lae opp-

fordret Oslofolk til å fore-
slå navn –  og forslage-
ne kom:

En forslagsstiller mente
spøkefullt at et sammen-
slått Vinderen og Røa
kunne bære navnet Rød-
vin, mens Organisasjo-
nen mot offentlig diskri-
minering, OMOD, mente
Søndre Nordstrand –
men sine mange minori-
tetsinnbyggere –  burde
hete Mundi, det latinske
ordet for jordkloden. Grü-
nerløkka, burde i stedet
hete Foss eller Akersel-
va mente noen, mens
andre syntes Gamle Os-
lo burde ta skrittet fullt ut
og hete Gamlebyen.
Nordstrand ble foreslått
som både Ekeberg,
Søndre Aker og Nord-
strandsplatået, mens
Søndre Nordstrand rett
og slett burde hett Sør-
strand –  eller altså Mun-
di. Vestre Aker ble fore-
slått omdøpt til Åsen –
etter det folkelige navnet
på Holmenkollåsen,
mens Nordre Aker, som
blant annet omfatter
Berg, Tåsen og Kjelsås,
kunne fått navnet Vanne-
ne, Frysja eller Oslo
Nord, ifølge de mange
forslagene.

En grunnlov for fred i
Afghanistan

06. 01. 2004: At storrå-
det i Afghanistan, Loya
Jirga, klarte å komme til
enighet om en grunnlov,
er et gledelig gjennom-
brudd. Men det gjenstår
å skape fred og å samle
landet til ett rike. Grunn-
loven er bare et nødven-
dig grunnlag å bygge vi-
dere på.

Delegater til storrådet le-
ser i sin nye grunnlov
som ble vedtatt søndag.
Stormøtet var stormfullt
og var flere ganger på
nippet til å bryte sam-
men. De 502 delegatene
fra de mange afghanske
stammene og klanene
har bak seg harde sam-
menstøt og rasende ut-
fall mot hverandre. Det
var nødvendig med bå-
de ytre press og indre vil-
je til kompromiss før
man til slutt kom til enig-
het. Men så var oppga-
ven også enorm; intet
mindre enn å skulle ska-
pe et fungerende demo-
krati på ruinene etter 25
års blodig borgerkrig.

Det er ikke gitt at dette
vil lykkes. Noen viktige
forutsetninger er likevel
på plass. Og aller vik-
tigst: at ingen reiste ra-
sende hjem etter å ha
tapt en kampavstem-
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ning, men at grunnloven
ble vedtatt i fellesskap
ved at alle delegater reis-
te seg og markerte sin til-
slutning med 30 sekun-
ders stillhet. Viktig er og-
så at minoritetenes
språk anerkjennes som
fullverdige. Presidenten
får stor makt. Det er tro-
lig nødvendig om landet
skal holdes samlet.
Skeptikere som frykter
at presidenten kan tilta
seg diktatorisk makt, fikk
likevel gjennomslag for
at parlamentet kan ut-
øve nø vendig kontroll
på noen sentrale punk-
ter.

Men problemene står
fortsatt i kø. Aller vanske-
ligst blir trolig avvæpnin-
gen av landets mange
krigsherrer. Det er ikke
plass for private hærer i
et samlet og demokra-
tisk styrt land. Den nye
grunnloven åpner for pre-
sidentvalg i juni og deret-
ter valg på ny nasjonal-
forsamling innen seks
måneder. For at slike
valg skal kunne avhol-
des, fritt og rettferdig,
kreves en dramatisk bed-
ring i sikkerhetssituasjo-
nen. Så lenge væpnede
krigsherrer kontrollerer
hver sine områder, er
det vanskelig å se hvor-
dan den nye grunnloven
kan settes ut i livet og
valgene gjennomføres

på forsvarlig måte.

Det pågår fortsatt væp-
nede sammenstøt mel-
lom krigsherrer som
slåss om revir. Sør og
øst i Afghanistan er Tali-
ban-geriljaen fortsatt et
betydelig problem. Med
baser i pakistanske gren-
sefjell og med støtte av
elementer fra al-Qaida,
slåss Taliban fortsatt for
å vinne tilbake makt i Af-
ghanistan. Fred blir det
ikke før de private hære-
ne, Taliban inkludert, er
oppløst og avløst av en
nasjonal hær med styrke
til å ivareta sikkerheten i
hele landet. Dette er og-
så en oppgave afghaner-
ne selv må løse. Uten-
landske styrker har aldri
lykkes med å ta kontroll
over Afghanistan.

Religion var et vanskelig
tema i diskusjonen om
den nye grunnloven. Is-
lamske fundamentalister
står fortsatt sterkt i Af-
ghanistan. Afghanistan
blir definert som en is-
lamsk republikk, men de
strenge islamske sharia-
lovene nevnes ikke. I ste-
det ble det vedtatt en for-
mulering som sier at in-
gen afghansk lov kan
stride mot islamsk tro og
islamske forordninger.
Her er det stort rom for
fortolkninger. En strengt
fundamentalistisk høyes-

terett vil kunne gå langt i
å fastlegge at strenge is-
lamske lover skal veie
tyngst.

En viss betryggelse lig-
ger likevel i den nye
grunnlovens formulerin-
ger om at menn og kvin-
ner skal ha like rettighe-
ter, at kvinner skal ha 25
prosent av plassene i na-
sjonalforsamlingen, at
det skal være religionsfri-
het i landet og at interna-
sjonale menneskerettig-
heter skal respekteres.
Men også her vil det væ-
re stor forskjell på teori
og praksis. I det sterkt
tradisjonsbundne af-
ghanske samfunnet er
det meget langt fram til
noe som kan ligne på li-
kestilling mellom kjønne-
ne.

Afghanistan er et sterkt
splittet land. Tilhørighe-
ten til stemmene og til
klanen er viktigere enn
tilhørigheten til nasjo-
nen. Om det vil lykkes å
skape en samlet og sen-
tralstyrt nasjon av dette
landet, er fortsatt høyst
usikkert.

Franske dykkere lokali-
serte ferdskriveren

Franske dykkere har lo-
kalisert ferdskriveren til
det egyptiske fly som
styrtet i Rødehavet i forri-
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ge uke, meldte det egyp-
tiske nyhetsbyrået ME-
NA tirsdag.

Ferdskriver. Franske dyk-
kere har lokalisert den lil-
le sorte boksen i Røde-
havet.

I og med at dykkerne
har lokalisert signalet fra
ferdskriveren, har de og-
så lokalisert vraket av fly-
et og de 148 menneske-
ne som mistet livet i ulyk-
ken. Franske myndighe-
ter ville ikke umiddelbart
bekrefte opplysningene.

Boeing 737-flyet til egyp-
tiske Flash Airlines styr-
tet i dypt vann i Rødeha-
vet rett etter avgang fra
Sharm el-Sheikh. Flyet
var på vei til Paris med
133 franske turister og
et mannskap på 15.

Den såkalte svarte bok-
sen inneholder ferdskri-
ver og lydopptak fra kabi-
nen som kan gi svar på
årsaken til ulykken.

Franske myndigheter
tror ikke på påstanden
fra en ukjent islamsk
gruppe om at den er an-
svarlig for ulykken.
Egypt har også uteluk-
ket terror som ulykkesår-
sak.

(NTB-Reuters)

Vil stanse produksjon
av atomvåpen

Nord-Korea tilbød seg
tirsdag å stanse produk-
sjon og testing av atom-
våpen. Samtidig reiste to
delegasjoner fra USA for
å besøke Nord-Koreas
atomanlegg.

I det som Nord-Koreas
offisielle nyhetsbyrå
KCNA kaller en dristig
innrømmelse til USA og
et utspill for å løse atom-
krisen sa de nordkore-
anske myndighetene at
de er forberedt på å fry-
se all kjernefysisk virk-
somhet.

«Nord-Korea er klar til å
avstå fra testing og pro-
duksjon av atomvåpen,
og til og med å stanse
den kjernefysiske kraft-
produksjonen for fredeli-
ge formål, som en første
fase i en pakkeløsning.
Dette må kalles en dris-
tig innrømmelse,» heter
det i meldingen fra
KCNA som ble fanget
opp av det sørkoreans-
ke nyhetsbyrået Yon-
hap.

Nord-Korea krever på
sin side at USA samtidig
fjerner landet fra lista
over land som sponser
terrorisme, fjerner sank-
sjonene og gir bistand til
produksjon av energi.

USA har tidligere avvist
at Nord-Korea og USA
skal gjennomføre tiltake-
ne samtidig, og krever at
Nord-Korea først må be-
gynne å trappe ned sitt
kjernefysiske våpenpro-
gram og åpner for inter-
nasjonal verifisering. Iføl-
ge Sør-Korea er det ikke
noe nytt i det siste tilbu-
det fra Nord-Korea.

De to delegasjonene
som tirsdag reiste fra
Beijing til Pyongyang for
å besøke Yongban-an-
legget, består av akade-
mikere, vitenskapsmenn
og kongressfolk.

Delegasjonene er ikke of-
fisielle, men de ventes å
informere amerikanske
myndigheter om reisen.

(NTB-AFP-DPA)
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