
Bluferdighet
og overgrep
Sortland kommune har vakt oppsikt med seksualunder-
visning i barnehagene. Hensikten er å forebygge sek-
suelle overgrep mot barn.

Det er liten tvil om at en overgrepskultur trives best i
fortielse og taushet. Derfor skal åpenhet på mange
måter tilstrebes.

Hensikten er selvsagt den beste. Alle gode krefter skal
være med på å slåss for en trygg barndom der ingen ut-
settes for overgrep.  Men det må også være rom for å
spørre hvordan det kan skje på en tjenlig måte.

I en kronikk hos NRK viser universitetslektor ved Uni-
versitetet i Agder og timelærer på førskolelærerutdann-
ingen, Kari-Mette Walmann Hidle, til at barnehager skal
legge stor vekt på samarbeid med barnas hjem, og vise
respekt for forskjellige familieformer, kultur og verdier.

Mange kjenner seg sterkt igjen i dikteren Halldis Moren
Vesaas’ kjente beskrivelse – «Du går fram til mi inste
grind, og eg går òg fram til di».

Man kan bruke ulike ord og begrep, som intimitets-
grenser  eller
bluferdighet. Det er
en viktig verdi i
mange familier, slik
Hidle påpeker.

Andre har et helt
annet syn på
bluferdigheten. Men, som hun peker på: Den enkelte
barnehagen må respektere alle parter og finne et
balansepunkt som gir mening. Sortland kommunes opp-
legg har valgt en ytterlighet.

Hidle spør med god grunn om seksualundervisningen i
barnehagen viser respekt for barnas grenser. Det bør
være en generell enighet om at det er grenser for hva
barna skal måtte ta inn over seg, og hvor tidlig barna
skal få voksenlivet tredd ned over seg.

Med Sortland kommunes seksualundervisning for
barnehagebarn, flytter man et voksenansvar over på
barna. Barn skal lære å si nei, og å bestemme over sin
egen kropp.

De færreste vil avvise at barna skal bli kjent med egen
kropp og utvikling. Men det betinger ikke at man skal
velte over på dem hva som skjer bak lukkede soveroms-
dører. Voksen seksualitet hører voksenlivet til. Det er
ikke urimelig å mene at barnet bør spares for voksen-
livets detaljer og intimitet.

Et annet aspekt er at foreldrene her er satt på sidelinja.
Undervisningsopplegget kan medføre at foreldre som
tar forbehold eller har motforestillinger, kan føle seg
mistenkeliggjort og satt i et uheldig lys. Det kan også
forklare at barnehagene og kommunen ikke har mottatt
flere klager.

Ingen betviler den gode hensikten. Men opplegget er
faglig omstridt, og man kan trygt spørre både om det er
gjennomtenkt, klokt og preget av respekt for ulike
verdisyn.
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Ingen betviler
den gode hensikten.

Næringspris
for Vesterålen
S O R T L A N D :  N å r
næringslivet i regionen
samles til Vesterålskon-
feransen i oktober, vil én
av dem få den nye
næringsprisen for Ves-
terålen.
Torsdag 17. oktober er det ny
Vesterålskonferanse på Sort-
land.
Konferansen arrangeres for

femte gang, i samarbeid mel-
lom  kSortland Næringsfor-
ening, DNB Bank ASA, Ves-
teråls-Revisjon AS, Bladet Ves-
terålen AS og Visma Services
Norge As.
Fra i år er også Bø nærings-

forening, Andøy næringsfor-
ening og Hadsel næringsfor-
ening medarrangører av kon-
feransen. Dette skal bidra til
bedre samarbeid i regionen og
styrke konferansen.
Noen av foredragsholdere er

allerede booket og vil bli of-
fentliggjort etter hvert.
Et stikkord for tema er

ifølge Marius Steiro i Sortland
Næringsforening, under-
leverandører.
– I Vesterålen er det mange

små leverandører som i lag kan
stå sammen for å levere større
anbud. Målet med tema er å
skape nye samarbeidskon-
stellasjoner for å styrke

regionen som helhet,
framholder han.
Nytt i år er utdeling av Ves-

terålen Næringspris, som skal
deles ut under kvelds-
arrangementet.
Kandidatene blir presentert

under konferansen, og prisen
deles ut av Vesterålen Nærings-
livssamarbeid.
Under fjorårets konferanse

hadde produsenter av kortreist
mat mulighet for å profilere seg
før, under og etter konferansen,
noe som ga gode tilbakemeld-
inger. I år blir det minimesse
der lokale bedrifter i Vesterålen
kan profilere seg og knytte kon-
takter.

Morfjord får asfalt
HADSEL: I sommer får
fylkesvei 888 i Mor-
fjorden et solid løft.
Arbeidet starter i mai.

T O R J O H A N N E S J E N S E N
t o r j o @ b l v . n o

Folk på Strandlandet ble
skuffet da Nordland fylkesting i
vinter droppet planene om bru
over Morfjorden, for å sikre og
korte inn veien.
Men nå kommer kompensa-

sjonen. Fra mai til august skal
6,4 kilometer av fylkesvei 888,
fra Sellåter til Sommarhus,
rustes opp.
Hele strekningen skal as-

falteres, og det skal renskes
grøfter, skiftes stikkrenner,
ryddes skog og settes opp auto-

vern, melder Statens Vegvesen.
Nesten 5.000 meter med

grøfter skal renskes opp, og det
skal sprenges 1.400 meter ny
grøft. Dessuten skal stikk-
rennene skiftes ut, og det skal
legges mellom 35 og 40 nye
stikkrenner.
Ved utskiftingen av stikk-

renner skal det også skiftes ut
om lag 11.000 kubikkmeter
masse i veien. Det inkluderer
forsterkningslag som skal
hindre telehiv. Det blir også lagt
rundt 10 rør i avkjørsler, og det
skal settes opp 700 meter med
autovern.
– Det er snakk om et relativt

omfattende arbeid, og den en-
treprenøren som til slutt får
kontrakten må være ferdig med
jobben i begynnelsen av

august, heter det fra Statens
Vegvesen.

Fire i konkurranse
Fire entreprenører er med i
konkurransen om jobben.
Det er Ottar Bergersen &

Sønner AS, som har kommet
med et tilbud på 14,24 millioner
kroner. TT Maskin og Trans-
port AS har et tilbud på 15,87
millioner. Thore Magnussen &
Sønn AS har et tilbud på 15,08
millioner. Og Alf Brekken &
Sønner AS har et tilbud på
17,61 millioner.
Tilbudene skal nå kontroll-

regnes før det skrives kontrakt,
og så legger man opp til an-
leggsstart i mai.

Butikker solgte alkohol til mindreårige
Oslo (NTB): Av de over 400
dagligvarebutikkene organisa-
sjonen Juvente kontrollerte i
fjor, solgte én av tre alkohol til
mindreårige. 
Ungdommer fra organisa-

sjonen Juvente kontrollerte før
jul 407 dagligvarebutikker over
hele landet. I 149 av butikkene
fikk mindreårige kjøpt alkohol,

opplyser organisasjonen. 
– Da vi startet kampanjen i

2007, solgte over halvparten av
butikkene vi kontrollerte,
alkohol til mindreårige. Så det
er en veldig positiv utvikling,
sier leder Amanda Stratford
Gamst i Juvente.
Selv om hun mener det er en

positiv utvikling, sier hun kom-

munene må skjerpe kontrollen
av dagligvarebutikkene.
– Det er nå opp til kom-

munene å få slutt på
alkoholsalg til mindreårige. De
må gjennomføre flere og bedre
kontroller og strengere sank-
sjoner når det avdekkes brudd,
sier Gamst. (©NTB)


