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LE S E R B R E V
VIL HA SVAR FRA AP

Venter 
fortsatt 
JEG FORSTÅR at jeg ikke har 
krav på svar fra Mette Kalve el-
ler Ingar Aas-Haug når jeg blant 
annet i leserbrev 8. og 24. april 
stiller dem spørsmål om fremti-
dig trafikkbelastning gjennom 
sentrum. I og med at Kalve stil-
ler som ordførerkandidat, had-
de jeg dog forventninger om 
svar. Jeg registrerer at Kalve og 
Aas-Haug velger taushet.

KALVE OG Aas-Haug vil gjen-
åpne Holmestrandstunnelen 
for biler. Ifølge Statens vegve-
sen vil over 80 prosent av tra-
fikken gå gjennom sentrum 
selv om tunnelen gjenåpnes for 
denne bruken. Vi vet at Holme-
strand da ikke vil få midler til 
bygging av miljøvennlig vei 
gjennom sentrum eller til opp-
gradering i Rådhusgaten og 
Skolegaten. Det virker dristig 
hvis Kalve og Aas-Haug vil ven-
te med å utrede konsekvensene 
for sentrum til etter at man har 
gått inn for å gjenåpne tunne-
len for biler. 

JEG MISLIKER å føle at jeg ma-
ser på svar. Samtidig er det van-
skelig å avfinne seg med taus-
het fra en ordførerkandidat og 
et parti som har som mål å over-
ta makten i kommunen. Denne 
saken er så viktig at jeg gjør 
enda et forsøk på å få konkrete 
svar. Jeg tillater meg enda en 
gang å stille Kalve og Aas-Haug 
følgende spørsmål.

1. STEMMER det at Arbeider-
partiet ikke har utredet konse-
kvensene for sentrum før man 
sier ja til å gjenåpne tunnelen 
for trafikk?

2. SKAL mesteparten av biltra-
fikken gjennom sentrum gå i 
Langgaten de neste tiårene?

3. HVIS svaret på spørsmål 2 er 
nei, hvor skal trafikken da gå?

ØISTEIN HJELMTVEDT  
Holmestrand Utvikling AS

TRAKASSERING

Vold og 
voldtekt 
FLERE HUNDRE kvinner har 
gjennom emneknaggen #jeg-
haropplevd delt historier om 

seksuell trakassering og vold-
tekt. Fortellingene er grove og 
krenkende, men det mest opp-
siktsvekkende er likevel hvor 
hverdagslige de er. Seksuell tra-
kassering er en del av livet og 
hverdagen til svært mange 
kvinner her i landet. 

TALL FRA omfangsundersø-
kelsen om vold og voldtekt som 
NKVTS la fram for ett drøyt år 
siden, viste at én av ti kvinner i 
Norge har blitt voldtatt. En an-
nen undersøkelse viser at ni av 
ti som opplever voldtekt ikke 
anmelder forbrytelsen. Av de få 
som anmelder, blir et klart fler-
tall av sakene henlagt. Med an-
dre ord er det ganske vanlig å 
bli utsatt for voldtekt, og det er 
dessverre minst like vanlig å 
slippe straff for voldtekt. Når 
svært få voldtekter anmeldes 
og skremmende få dømmes for 
voldtekt, er det grunn til be-
kymring for kvinners rettssik-
kerhet. Voldtekt er en grov og 
kriminell krenkelse og må be-
handles deretter, både av politi 
og hjelpeapparat. Derfor har SV 
fremmet forslag om lovfesting 
av overgrepsmottak. Det er vik-
tig for å sikre et likeverdig til-
bud med riktig kompetanse 
over hele landet. Og det er av-
gjørende både for bevissikring 
og at den som er utsatt for over-
grep skal få oppfølging. Hjelp 
etter seksuelle overgrep er 
grunnleggende for å bearbeide 
skadene man påføres.

KAMP MOT seksuell trakasse-
ring og voldtekt krever en om-
fattende og bred innsats. Hold-
ninger avgjør handlinger. Det er 
noe grunnleggende galt med 
syn på seksualitet og respekt 
for andres grenser når så mange 
opplever seksuelle krenkelser. 
Voldtekt og seksuell trakasse-
ring kan ikke reduseres til den 
enkelte kvinnes problem, det 
er et samfunnsproblem. Det 
kreves politisk handling for å 
gjøre noe med situasjonen. Jus-
tisminister Anundsen (Frp) 
hevder at arbeidet mot voldtekt 
og seksuelle overgrep priorite-
res av regjeringa, men foreløpig 
har det skjedd skuffende lite på 
deres post. 

FOR SV er kampen mot vold og 
overgrep grunnleggende i kam-
pen for likestilling og frihet. Vi 
lovfestet retten til krisesentre 
for alle som utsettes for vold i 
nære relasjoner. Jeg håper fler-
tallet på Stortinget støtter en 
lovfesting av overgrepsmottak. 
Hverdagen i livets skyggesider 

må tas på alvor. 
KIRSTI BERGSTØ (SV)

stortingsrepresentant

EIENDOM OG SELSKAP 

Mot salg 
DEN SITTENDE regjering, H og 
Frp, har som mål at Statens ei-
erandel i norsk næringsliv skal 
reduseres. Dette utspillet ble 
tatt opp tidligere og har skapt 
reaksjoner. Bakgrunnen for for-
slaget om nedsalg i flere foretak 
og aksjeposter. På lista sto Stat-
skog, Flytoget, eiendomssel-
skapet Entra, samferdselsfore-
taket Mesta, SAS og flere. Sta-
tens interesser i havbrukssel-
skapet Cermag er allerede av-
talt solgt til japanske interesser. 
Et kinesisk selskap har signali-
sert at det kan tenke seg å kjøpe 
Flytoget. En vesentlig del av 
det som er foreslått å bli lagt ut 
til salg, vil bli plukket opp av 
utenlandske finansinteresser 
uten noe spesiell tilknytning til 
Norge.

DET HAR nå gått en stund si-
den utspillet kom, men det for-
hindrer ikke at motstanden 
mot dette bør holdes varm. 
Høyre og Frp skal vite at det er 
tverrpolitisk motstand mot re-
gjeringens planer. Vi må skape 
en folkelig mobilisering mot 
salg av statlige selskaper og ei-
endommer. Jeg er selv mot-
stander av at vi skal selge oss ut 
av selskaper som gir betydelige 
bidrag til felleskassen. En venn 
av meg tok til motmæle ved å 
hevde at vi som nasjon jo selv 
er aktiv med oppkjøp av eien-
dommer og aksjeposter i utlan-
det, – til det er å si at det er noe 
helt annet enn å selge egne ver-
difulle «gullegg»!

REGJERINGEN HAR ingen 
overbevisende grunner til å sel-
ge, og vi begynner å se virknin-
gene av Frp. Det de nå driver 
med er å «klargjøre» landet for 
en storstilt markedsliberalisme 
der kapitalmakta for alvor fes-
ter begrepet om politikken og 
samfunnet forøving. Motivet er 
politisk: Statens eierandel i 
norsk næringsliv skal reduse-
res. Disse salgene er ikke annet 
en flytting av politisk makt ut 
fra folkevalgte organer. I 1975 
tok Carl I. Hagen til orde for å 
selge retten til oljeutvinning på 
norsk sokkel til utenlandske 
selskaper – for 10 milliarder!

JOHN RAVNAAS
utflytta Hof-sokning

Et raskt søk i Jarlsberg Avis arkiv gir 48 treff på 
Klokkergården i Hof. Det hele begynte med et 
uanmeldt tilsyn av fylkeslegen i Vestfold i 
oktober 2013 og et ekstramøte mellom fylkesle-
gen og kommunestyret tirsdag 5. november.
Med lukkede dører orienterte fylkeslege Svein 
Lie kommunestyret om hva som var avdekket 
under tilsynet. Fylkeslegen hadde allerede 
flyttet den ressurskrevende beboeren umiddel-
bart etter tilsynet.
Fylkeslege Lie har omtalt saken som meget 
alvorlig, uverdig, og gikk til det skritt og anmel-
de Hof kommune for omsorgssvikt. Det er 
sjelden man hører en fylkeslege uttale så skarpt 
som Lie gjorde om forholdene i Hof. Kommunen 
på sin side leverte en generell anmeldelse for å 
komme til bunns i rykter som gikk på bygda. 
Som om det ikke var nok anmeldte de som 
arbeidet på Klokkergården kommunen.
Nå har 12 etterforskere med Kriposbistand gjort 
ferdig sitt arbeid. Det samme har de sakkyndige. 
Det er en meget omfattende sak, og lensmann 
Lars Reiersen ved Indre Vestfold lensmanns-
kontor på Revetal, måtte bruke sekketraller for å 
få alle papirene i hus da etterforskningen skulle 
begynne. Hans etterforskerteam har gjennom-
ført minst 50 avhør av folk som har vært invol-
vert i Klokkergården de siste årene. Det er liten 
tvil om at denne saken vært en stor belastning 
for mange i Hof og omegn.
Etter 18 måneder ligger saken nå hos politijurist 
Cecilie Svorstøl, hun sender den om kort tid, 
med sin innstilling, til statsadvokaten som 
avgjør om det blir reist tiltaler. Svaret skal 
komme før sommeren.  Denne saken har på alle 
måter kostet mye. Millionbeløp må ha gått med 
til omfattende etterforskningen over lang tid. I 
tillegg kommer sykmeldinger og usikkerheten 
blant ansatte i Hof kommune. 
Heldigvis har beboeren fått et bedre liv utenfor 
Hof kommune. Det er det viktigste. Retten til et 
verdig liv.
    Av Jarl Rehn-Erichsen

En vond 
tid for Hof


