Ingen krise om husdyrholdet reduseres
■ KJØTT

«DEN NÆRINGA som produserer

KNUT KVÆRNEN,
pensjonist
TVERT IMOT, reduksjon av hus-

dyrbestanden vil være med på å
nå klimamålet vi har satt oss. Internasjonal forskning viser at reduksjon i forbruket av rødt kjøtt
bidrar til dette. Elisabeth Gjems,
som resten av landbrukets talsmenn, argumenterer nok engang
ut fra en «alternativ virkelighet».
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maten vår er i krise», skriver hun i
et debattinnlegg i Dagbladet. Nei,
vi har en selvforsyningsgrad nær
50 prosent, men basert på norskprodusert fôr reduseres den til ca
40 prosent. Og i selvforsyningsgraden inkluderes ikke fisk og
annen sjømat.
DEKNINGSGRADEN, definert som

hvor mye norskprodusert mat vi
kunne spist, økes ifølge forskning
til en forsyningsgrad på 90 pro-

sent om vi inkluderer fisk som
mat.
NORSK LANDBRUK og norske

politikere bør ta inn over seg at
Gros målformulering om «bærekraftig utvikling» også forutsetter «bærekraftig konsum».
Fortsetter landbruket å leve i sin
fantasiverden, vil det møte en
brutal virkelighet når nordmenn
følger forskernes råd, og reduserer sitt kjøttkonsumet med 30
prosent.

OKRATI

REdusERt KJØttKonsuM:
reduksjon i forbruket av rødt
kjøtt vil bidra til at vi når
klimamålene vi har satt oss,
skriver artikkelforfatter. Foto
Knut Falch / ntB scanpix

«ALLE SOM DRIV MED
IDRETT SKAL IKKJE BLI
VERDENS BESTE...DET
VIKTIGASTE ER VEL AT
BARNET DITT HAR HATT
KJENT MESTRING OG
GLEDE VED IDRETTEN?»
@KWARHOLM

■ KONTANTSTØTTEN
BaRn ER FoRsKJELLIgE:
slett ikke alle er
klare for barnehagen når de
er ett år gamle,
skriver artikkelforfatter. Foto:
Konstantin
Christian /
shutterstock /
ntB scanpix

Kontantstøtte
er bra for barna

Etter 20 år med kontantstøtte er det nå igjen på
sin plass å minne om hva ordningen er til for: Å
sikre barna en så god start på livet som mulig.
SIDEINNLEGG
KRISTIN ØRMEN
JOHNSEN

VILLE IKKE VunnEt: med et
annet valgsystem, skriver
aksel Braanen sterri.
Foto: aP Photo/Carolyn Kaster
kanal. De har både kompetanse og representerer gjerne dem med intense preferanser i
en sak. Minoritetsrettigheter har et spesielt
vern i lov og passes på av domstolene.
ULEMPEN MED DENNE organiseringen er at

interessegrupper kan få uforholdsmessig
mye makt gjennom kanaler allmennheten
ikke nødvendigvis har innsikt i. Og jo flere viktige avgjørelser som fattes av domstolene, jo mer sårbart er systemet for at
ikke-folkevalgte dommere ikke nødvendigvis fatter avgjørelser til det beste for
folk flest. Siden minoriteter kan få mer
innflytelse i saker som berører dem, vil
det kunne bli mindre behov for disse andre
kanalene. Vi vil løse problemene gjennom
valgkanalen. Det vil kunne utgjøre en demokratisk gevinst.
DETTE KVADRATISKE stemmesystemet
kan også brukes andre steder. Ved siden
av å brukes i borettslag og i andre organisasjoner, kan det brukes internt i nasjonalforsamlingen, slik at representantene
stemmer på saker de vet at velgerne deres
si din mening på
dagbladet.no
Dagbladet forbeholder
seg retten til å distribuere

FAKTA
RADICAL MARKETS
l I Radical Markets (2018) presenterer
jusprofessoren Eric Posner og Microsoft-økonomen Glen Weyl radikale
ideer med siktemål om å reformere kapitalismen og demokratiet for å skape
et mer rettferdig samfunn. Dette er den
femte artikkelen i en rekke på fem, som
presenterer ideene fra denne boka.
virkelig bryr seg om. MDG ville fått mer å
si for miljø, Ap og Høyre mer på skatt, om
det var slik de ønsket å fordele sine stemmer. Dette ville gjort opp for den modererende tendensen som ligger i valgsystemet
som tillater både for- og motstemmer. Selv
med et kvadratisk stemmesystem kommer
vi ikke utenom de sedvanlige problemene
med å styre etter folkeavstemninger. Det er
for eksempel mye makt som ligger i formuleringen av spørsmålene. Vi kan imidlertid
håpe å finne en bedre balanse enn i dag mellom interessegruppene som vil ha mer til
sitt, og de som ønsker ansvarlig pengebruk.
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Høyre mener at kontantstøtten bør bevares fordi det handler om retten til å
kunne velge selv. De aller fleste foreldre
vet faktisk hvilken type omsorg som er
best for barna sine. Barn er forskjellige.
Slett ikke alle er klare for barnehagen
når de er ett år gamle. Kontantstøtten
gir familiene fleksibilitet til å selv vurdere dette. Med innføringen av fleksibel kontantstøtte kan den nå utbetales
prosentvis ut fra hvor lenge barnet er i
barnehagen. Familiene får slik litt større
handlingsrom dersom foreldrepermisjonen er ferdig før barnet kan begynne
i barnehage.
SYV AV TI FORELDRE som mottar kon-

tantstøtte oppgir at de ikke vil søke om
barnehageplass selv om kontantstøtten
avvikles. Disse foreldrene har både verdibaserte og praktiske grunner til at de
ønsker kontantstøtte fremfor å søke om
barnehageplass. Dette slår bena under
Arbeiderpartiets argument om at det
å fjerne kontantstøtten automatisk vil
føre til at innvandringskvinner kommer ut i arbeid. Tidligere undersøkel-

Dagbladet arbeider etter Vær
Varsom-plakatens regler for god
presseskikk. Den som mener
seg rammet av urettmessig

avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige utvalg (PFU)
er et klageorgan som behandler

ser viser at holdningene til kvinners
yrkesaktivitet, og hva som er best for
barna, er mer avgjørende enn økonomiske insentiver når det gjelder hvorfor
innvandrerkvinner ofte er hjemme med
småbarn opptil tre år.
KJØNNSROLLEMØNSTER og familie-

forståelsen er en del av kulturen som
gjør at mange innvandrerkvinner tar
hovedansvaret for barneomsorgen. Vi
vet at svake språkferdigheter og lavt utdanningsnivå hos innvandrerkvinner er
blant de største utfordringene på kompetansesiden. Introduksjonsprogrammet med tett kobling til arbeidslivet og
større krav til norskopplæring og deltagelse i samfunnet, gjør at flere kommer i arbeid. Ved utgangen av mars i år
var det kun 16700 som benytter seg av
kontantstøtte. Det er en reduksjon på
16 prosent sammenlignet med 2016. Så
selv om støtten har økt, har ikke dette
ført til flere mottakere av ytelsen.
EN STØTTE SOM varer i maks elleve må-

neder er ikke avgjørende for integreringen av innvandrerkvinner. Vi bør heller
se på de sosiale ytelsene samlet. Løsningen på integreringsutfordringer er ikke
å frata foreldre noen dyrebare måneder
sammen med barna når de er så små at
de knapt kan gå selv. Høyre prioriterer
barnas beste – uten unntak!
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