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DEBATT

Nødhjelp  De fattige rammes alltid hardest

«Behovet for hjelp er enormt, både for nødhjelp og for langsiktig trygghet», skriver Ragne Rødstøl. Bildet er fra flyplassen i Guiuan 
hvor en liten jente venter på å bli evakuert. FOTO: SCANPIX 

Barna trenger 
et nytt og trygt hjem
Tyfonen på Filippinene har rammet 
millioner av mennesker. Nå må nød-
hjelpen komme raskt fram, og både 
voksne og barn må sikres mat, vann, 
medisiner, klær og husly. Samtidig 
må vi begynne det langsiktige arbei-
det for barna på Filippinene. Mange er 
hjemløse, andre har mistet foreldrene 
sine. De har enorme materielle behov, 
og traumene etter tyfonen kan gi store 
psykiske skader.

Omfattende arbeid
SOS-barnebyer har vært til stede på 
Filippinene i nesten femti år, og vi dri-
ver åtte barnebyer og en rekke andre 
tiltak over hele landet. Vi har lokalt 
ansatte og lokal kunnskap. Nå starter 
et systematisk og omfattende arbeid 
med å gjenforene flest mulig barn med 
foreldrene sine. Dette er sårbare fami-
lier som vil trenge hjelp i lang tid.

Men mange av barna vil aldri gjen-
forenes med sine foreldre, og har hel-
ler ikke andre familiemedlemmer som 

kan ta seg av dem. De trenger et nytt 
og trygt hjem. Skal vi gi dem det, tren-
ger vi din hjelp. Barnebyen vår i Taclo-
ban er skadet og må bygges opp igjen. 
Behovet er enormt, både for nødhjelp 
og for langsiktig trygghet.

Mange barn er alene
I dagene etter tyfonen har mange barn 
vært alene, uten beskyttelse og om-
sorg fra voksne. Det kan gi varige psy-
kiske sår. Derfor er det viktig at vi gir 
barna en mulighet til å bearbeide trau-
mene som har oppstått. SOS-barne-
byer bistår med fagpersonell som ska-
per frisoner for barna der de kan føle 
seg trygge, få undervisning, leke, teg-
ne og snakke med andre barn og voks-
ne om det som har skjedd.

Vi blir værende
SOS-barnebyer er til stede i 133 land. 
Vi har ofte et apparat på plass allere-
de før en katastrofe inntreffer, og kan 
raskt bidra med livreddende nødhjelp. 

Etter tsunamien i 2004 etablerte vi 
seks nye SOS-barnebyer i de hardest 
rammede områdene. Vi bygde nye bo-
liger til 11.000 mennesker og oppret-
tet familieprogrammer for å hjelpe 
sårbare familier ut av fattigdommen. 
Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 tok vi 
over matutdelingsstasjoner og gjorde 
dem om til sosiale sentra med tilbud 
til hele lokalbefolkningen. Vi blir væ-
rende i lang tid etterpå, og vi hjelper 
sårbare barn gjennom oppvekst, ut-
danning og ut i voksenlivet.

Barna trenger din hjelp
De fattigste rammes alltid hardest. 
Også denne gangen er behovet for 
hjelp enormt. Når den akutte nøden er 
lindret, begynner vi arbeidet som skal 
vare i minst en generasjon framover. 
Barna trenger din hjelp, både i dag og 
i tiden som kommer.

RAGNE RØDSTØL
Fylkesleder SOS-barnebyer Rogaland

�hBarna på Filippinene trenger langvarig hjelp. Den må begynne allerede i dag.

Helse  Alternativ medisin

Pernille Nylehn gjør det meget lett for 
seg selv i sitt svar til meg av 26. no-
vember. Poenget med min artikkel var 
slett ikke å forsvare Robert Young sin 
generelle praksis. Jeg er så absolutt 
klar over at en del av det han driver 
med, er tvilsomt. 

Får det rett i fleisen
Det som imidlertid står fast, er hans 
påstander om at syre-basebalansen er 
betydningsfull for vår helse. Sist dette 
var oppe til debatt var Nylehn katego-
risk på at dette var uten betydning. Nå 
får hun det rett i fleisen at forsknin-

gen viser at hun er helt på jordet her. 
Sterkt syreholdig kost øker sjansen 
for å få diabetes. 

Prøver å avlede
Hvordan reagerer hun så på dette fak-
tum? Det eneste hun sier er at studi-
en er interessant. Ingenting om at det 
kan hende hun har tatt feil. Et impo-
nerende eksempel på en vitenskapelig 
innstilling. Istedenfor forsøker hun å 
avlede med en lang tirade om Youngs 
forbrytelser. Hun påstår til og med 
at studien som viser sammenhengen 
mellom oversyring og alvorlig syk-

dom, ingenting har med Youngs teo-
rier å gjøre.

Under beltestedet
At hun som påberoper seg rasjonalitet 
og en vitenskapelig innstilling, kan få 
seg til å hevde noe slikt, er uforståe-
lig – ut fra det hun vet han har skrevet. 
Min motivasjon fra første dag av i de-
batten har vært å påpeke viktigheten 
av syre-basebalansen. Å beskylde meg 
for å stå på barrikadene for Young, er å 
slå langt under beltestedet.

OTTO BJELLAND
Stavanger

Sterkt syreholdig kost øker sjansen for diabetes

Skole

Pisa gir kunnskap

TURISME

Vi må få Hurtigruten  
til Stavanger
Da Hurtigruten ble anlagt for 120 år siden, 
var det primært for å frakte gods og pas-
sasjerer opp langs kysten, og da spesielt til 
Nord-Norge.

I dag er Hurtigruten en av landets stør-
ste turistattraksjoner med vakker natur, 
fjorder, midnattssol og nordlys, som noen 
av ingrediensene. Lenge har turen startet i 
Bergen fordi byen ble ansett som Vestlan-
dets hovedstad. Tidene har forandret seg, 
og med Stavangers rolle som oljehovedstad 
og kraftige vekst, ikke minst på kulturfron-
ten, hører byen nå hjemme i det landet skal 
vises fram i dette utstillingsvinduet langs 
kysten.

Rogalandsnaturen med jærstrendene, 
Prekestolen og Ryfylke burde også være 
en berikelse til naturopplevelsene og kom-
me på listen over utflukter langs turen som 
Hurtigruten tilbyr. Stavanger bør derfor 
bli turistenes naturlige startdestinasjon og 
inngangsport til verdens vakreste sjøreise.

CHRISTIAN PAASKE
Stavanger

Uten måling er der umulig å vite om norsk 
skole blir bedre eller dårligere. Internasjo-
nale tester gir derfor nyttig informasjon om 
norske elever lærer det de trenger.

Kirsten Øvregaard skriver i et innlegg 
21.11 at det er feil å bruke resultater fra Pisa-
undersøkelsen som en målestokk på kvali-
teten i skolen. Jeg mener Pisa som undersø-
ker 15-åringers ferdigheter i lesing, regning 
og skriving, gir informasjon vi trenger for å 
kunne lage en enda bedre skole. 

Ante ikke hvor vi sto
Før Pisa-undersøkelsen ble offentliggjort 
for første gang i Norge i 2001 ante vi ikke 
hvor god eller dårlig norsk skole egentlig 
var. Vi hadde bare gått ut i fra at siden vi 
brukte masse penger på skolen, så måtte 
den være bra. Undersøkelsen pekte på kla-
re svakheter: Vi fikk altfor lite igjen sam-
menliknet med de ressursene vi tok i bruk, 
og langt viktigere så viste det seg at man-
ge elever gikk ti år på skolen uten å lære 
det mest nødvendige. Det var en viktig 
grunn til at det ble en helt nødvendig de-
batt om skolepolitikken. Uten grunnleg-
gende kunnskap innen basisfag, som norsk 
og matematikk, er veien til fullført videre-
gående utdanning og jobb lang. Resultatet 
ble innføringen av Kunnskapsløftet.

Se utviklingen over tid
Øvregaard glemmer i sin kritikk av Pisa det 
viktigste med slike undersøkelser – nemlig 
muligheten resultatene gir til å se vår egen 
utvikling over tid. Trenden i internasjonale 
undersøkelser og nasjonale prøver viser at 
vi langt fra er der vi vil være når det gjelder 
norsk skole. 

Ikke fornøyd
Det er ingen grunn til at vi skal være for-
nøyd med å være plassert midt på treet i in-
ternasjonale undersøkelser. Vi har som mål 
å ha en skole i verdensklasse, og det betyr 
også at vi skal høyere opp på rangeringen. 
Regjeringens satsing på et lærerløft er det 
viktigste tiltaket for å gjøre noe med det. 
Og selv om ikke internasjonale tester som 
Pisa gir oss alle svarene, så er det, og vil 
fortsette å være, et viktig verktøy i arbeidet 
for å gjøre norsk skole enda bedre. 

TORBJØRN  RØE ISAKSEN
Kunnskapsminister


