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Det eneste som har effekt 
på klimagassutslippene i 
vår del av verden, er at 
antallet kvoter i EUs 
kvotesystem reduseres. 
Det har sosialøkonom 
Anders Skonhoft hevdet i 
flere innlegg her i avisen, 
sist 11. juni. Kutter vi 
utslipp som er omfattet av 
EUs kvotemarked, eksem-
pelvis offshore, vil det bare 
føre til mer utslipp et annet 
sted, argumenterer han. 
Sirkelargumentasjon, 
kaller jeg det. 

Skonhoft innrømmer 
langt på vei at EUs kvote-
marked ikke fungerer. Til 
det er prisen på EUs 
klimakvoter altfor lav og 
overskuddet på kvoter 
altfor høyt. Det eneste som 
kan rette opp problemet er 
om EU hever sine samlede 
klimaambisjoner fram mot 
2020, og sletter milliarder 
av overskuddskvoter. Det 
er det dessverre lite som 
tyder på at EU vil gjøre.

Sverige og Danmark 
kutter nå egne utslipp i alle 
sektorer og bruker ikke 
kvotemarkedet som 
unnskyldning for ikke å 
gjøre noe. Skal Norge nå 
sine klimamål, er vi 
tvunget til å gjøre det 
samme. Det er mye som 
kan gjøres. Staten kan 
innføre høyere teknologi-
krav, det kan forhandles 
med industrien om frivil-
lige utslippskutt, eller det 
kan innføres reguleringer 
og pålegg. Slike tiltak er 
nødvendige om vi skal 
omstille industri og energi 
i klimavennlige retning. I 
neste instans vil slike 
tiltak, når de gjennomføres 
i flere land, også gjøre det 
enklere å for EU-politiker-
ne å sette seg høyere 
klimamål og på sikt 
stramme inn kvotemarke-
det.

Slik situasjon er nå, er EUs 
kvotemarkedet nærmest 
dødt. Det er ingen etter-
spørsel etter det store 
overskuddet av klimakvo-
ter. Skal markedet igjen 
begynne å fungere, må EU 
slette kvoter. Inntil det 
skjer, gir det liten mening å 
bruke milliarder av statlige 
kroner på kvotekjøp, slik 
Skonhoft foreslår. Det er 
riktig at utslippskutt i 
Norge, i likhet med kutt i 
Sverige og Danmark, vil 
kunne bidra til et enda 
større overskudd av 
klimakvoter i EU. Men så 
lenge disse kvotene knapt 
er etterspurt, vil ikke våre 
utslippskutt nødvendigvis 
«tyte ut» noe annet sted. Et 
vel så realistisk scenario, er 
at det vil gjøre det enklere 
for EU å enes om å øke 
klimaambisjonene. 
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For at en innvandrer skal få 
lov å studere på universiteter 
og høyskoler her til lands, 
må han eller hun ha klart 
Bergenstesten. Skriftlig er 
det en test som består av fem 
delprøver: lytteprøve, 
leseprøve, grammatikkprø-
ve, referatskriving av et 
intervju og saktekst. Prøven 
avvikles på seks timer med 
en spisepause underveis. For 
å klare denne testen kreves 
ikke bare gode norskkunn-
skaper, men også en meget 
stor evne til å konsentrere 
seg gjennom alle disse seks 
timene. Jeg har selv prøvd å 
ta lyttetesten og lesetesten 
sammen med mine elever, så 
jeg vet hvor krevende de to 
testene er.

Nå er det slik at man må 
bestå samtlige deltester for å 
stå. Har man strøket på en av 
dem, må man ta alle fem om 
igjen. Jeg har fått vite fra 
Mark Bowmer, førstekonsu-
lent for Norsk språktest ved 
folkeuniversitetet, at 55–60 
prosent stryker på lytteprø-
va. Det vil si at minst 55–60 
prosent stryker på Bergens-
testen. 

Hvilket annet studium har 
så høy strykprosent, og 
hvorfor må alle delprøvene 
tas om igjen hvis man 
stryker på en? 

Det er jo etterhvert ellers 
blitt vanlig ved norske 
universiteter og høyskoler at 
eksamener er delt opp i 
deleksamener, men det ville 
virke helt absurd hvis man 
der forlangte at alle deleksa-
menene i et studium skulle 
tas opp igjen dersom en 
student strøk på en av dem. 
Tiden for hver delprøve på 
Bergenstesten er dessuten 
svært knapp. På lytteprøva 
var det overhodet ikke tid å 
områ seg, man fikk ikke lese 

spørsmålene i forveien og 
heller ikke høre konversasjo-
nen mer enn en gang. For 
våre utlendinger praktiseres 
altså en svært gammeldags 
og rigid eksamensavvikling. 
Enda mer merkelig blir det 

når man tenker på at det 
ellers har utviklet seg et helt 
system med hjemmeeksa-
mener ved våre læresteder.

Å gå opp til Bergenstesten 
skriftlig koster 1900 kroner. I 
tillegg kommer reiseutgifter 
til eksamensstedet. Er man 
uheldig, når man går opp for 
andre gang, kan det jo 
faktisk tenkes at man vil 

stryke på en av de delprøver 
man klarte første gang, og 
slik kan man i verste fall 
holde det gående. 

Mest av alt minner dette meg 
om middelalderske avstraf-

ningsmeto-
der: Den 
som var så 
frekk at 
han ville 
prøve å 
vinne 
kongsdat-
tera og 

halve kongeriket, ble straffet 
hardt hvis han feilet. Han 
fikk skåret av ørene, fikk 
skåret tre røde remmer på 
ryggen som det ble strødd 
salt i, og ble satt ut på en øde 
øy – og selv da Askeladden i 
«Askeladden og de gode 
hjelperne» klarte å spille 
med på kongens alle påfunn, 
ble han likevel ikke godtatt, 
og kongen prøvde til sist å ta 

livet av ham. Disse eventy-
rene, om enn innvandrede, 
speiler erfaringer som det 
norske folket hadde med 
øvrigheten og dens tenk-
ning.

Vi burde ha sett på våre 
innvandrere som en potensi-
ell ressurs isteden for å 
prøve å stenge alle dører. 
Særlig bittert må det være 
for flyktningene som vi jo 
faktisk har forpliktet oss 
overfor ved å gi dem flykt-
ningestatus. Vi spør ikke: 
«Hvordan kan vi hjelpe deg 
med å få brukt evnene dine 
her i landet slik at du kan bli 
en ressurs for oss alle?» Vi 
forlanger at de skal tilpasse 
seg på våre premisser, slik 
kongene gjorde det i folke-
eventyrene, de som ble sett 
på som dumme og selvgode.

Ulla E. Nilsen,
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en potensiell ressurs 
isteden for å prøve å 
stenge alle dører.
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Johanne Sundby og Pernille 
Nylehn kommer med mange 
påstander i sitt innlegg i 
gårsdagens Klassekampen, 
som ikke henger sammen 
med det jeg har tatt til orde 
for. 

De sier blant annet: 
«Hvis vi skal undersøke 

alle gjennom hele skole-
alderen, blir det til enhver 
tid 390.000 jenter. Vi må med 
andre ord minst tredoble 
kapasiteten i helsestasjo-
nene.» 

Jeg har aldri har sagt at 
jenter skal inn oftere til 
undersøkelse. Alle barn blir 

med jevne mellomrom 
innkalt til helsestasjonen og 
skole helsetjenesten. Slik 
ønsker jeg fortsatt at det 
skal være. Guttene får 
helkroppsundersøkelse, 
jentene blir undersøkt øverst 
og nederst på kroppen. Det 
er dette jeg vil endre på. 

«Og hvis vi nå kaller inn 
alle jenter til underlivssjekk 
med det uttalte formål å 
avdekke kjønnslemlestelse 
eller overgrep, er det noen 
som tror foreldre som har fått 
barna omskåret vil la dem 
møte opp?», spør de videre. 

Antagelig ikke, men så 
har jeg heller ikke forslått 
noen underlivssjekk, og 
derfor blir den lange tiraden 
av påstander om tvang, bøter 
og politi veldig lite relevant. 

«De fleste vanlige leger 

– og enda mindre helsesøs-
tre – har ikke nok trening i 
å undersøke jenters underliv 
til å kunne fastslå om de er 
omskåret, unntatt i de grove 
tilfellene. Når hun ikke tror 
på det erfarne fagfolk 
forteller henne, hva bygger 
hun da politikken sin på?»

De groveste tilfellene er 
tross alt de viktigste å 
oppdage, da de hver eneste 
dag må leve med smerter, 
samt problemer med å gå på 
do. Så virker det som om 
disse to mener at alle 
fagfolk er enig i deres syn. 
Vel, slik er det faktisk ikke. 
Jeg har selv mottatt støtte 
fra flere helsesøstre og leger. 
I tillegg hadde vi nylig et 
seminar om temaet på 
Stortinget. Der var både lege 
og helsesøster til stede og 

stilte det samme spørsmålet. 
Hvorfor er gutters helse 
viktigere enn jenters? 

Når jeg ser hvordan ting 
som er sagt blir vridd og 
vrengt på, samt den aggres-
sive tonen som følger, har 
jeg forståelse for at folk flest 
sitter rolig i denne saken. 
Men jeg har lovet en ung 
jente, omskåret i Norge, og 
ødelagt for livet, å ikke 
svikte. Derfor vil jeg fort-
sette å fronte mitt syn på 
helseundersøkelser. Nemlig 
at gutter og jenter skal 
behandles likt. Verken mer 
eller mindre.
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