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ige stein til byrden
at en del s0ker til milj0er som tilbyr forb0nn. Det
!§ lovtil. Men de ma ikke komme i en situasjon der
blir paf0rt skyld for at helbredelsen ikke inntref-

Jarl Olsen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Virt Land

Helse i en liten pille
Hadde alle fulgt myndighetenes kostholdsrad, ville vi ikke
trengt vitamintilskudd. Men sannheten er at muffins, cola
og pizza star pa menyen.

Camilla Andersen
Ernaeringsfysiolog, Dagbladet
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Jeg tipper at du Noddeland,
som de fleste pensjonister og
10nnsmottakere er interessert i
at 10nna du mottar ikke begyn-
ner a bli mindre, slik mange i
Europa na opplever.

Videre tror jeg ikke at de
borgerlige er feilfrie de heller,
men de bar en mye mer baere-
kraftig politikk, og det trenger
bade vi og fremtidens genera-
sjoner, om vi skal bevare velfer-
den og pensjonene vare.

Steinar Johansen
Crimstad

ETTERKRICSTID

Samtaler om
forsoning i
Kristiansand
Ikke minst takket vsere debat-
ten i Agderposten, ble det en
oppfolging av forsoningskonfe-
ransen etter andre verdenskrig
i Norge i Kristiansand i Sep-
tember i fjor.

Koordinator for konferan-
i, sen, Liv Morland, mente at

hvis sorgen over fortiden fikk
komme til uttrykk, ville fremti-
den bli viktigere. Hun inviterte
til en apen og respektfull sam-
tale. Vi var en forsamling pa vel

:1- 30, som samtalte i grupper og
or i plenum.

Denne gangen var vi langt
; flere NS-barn enn krigsbarn.

Liv M0rland mente det kom
le av at krigsbarnas historier var

blitt h0rt. Journalister og Arki-
vet glimret med sitt fravser.

Slik ma det vel fortsatt vaere,

hvis et forum kan terikes a
slippe andre til enn de som
forteller den tillatte sort/hvitt-
historien om andre verdenskrig
og Norge.

Selv om de ikke var invitert
som innledere, kom en front-
kjemper og et NS-medlem til
orde under konferansen. NS-
folk, frontkjempere og deres
familier blir ofte oppfordret til
a ta avstand fra nazismen.

Problemet med det er at de
faerreste medlemmer av Na-
sjonal Samling noen gang bar
oppfattet seg som nazister. De
har opplevd a bli pad0mt og
straffet for meninger de ikke
har hatt og gjerninger de ikke
har gjort.

Kanskje kom tendensen til a
fabrikkere bevis til rettssaker
inn ved etterkrigsoppgjeret.
Hva NS-folk mente, kan man
se av hva de skrev.

Denne gangen var profes-
sor Ole Danbolt Mj0s en godt
forberedt innleder. Han 0nsket
a slippe til stemmer som var
holdt utenfor etter krigen.

«Ubuntu» er et s0rafrikansk
ord, som betegner at man er
menneske bare i relasjon til an-
dre. I S0r-Afrika bidro man til
forsoning ved a la begge parter
uttale seg.

Forsoning betyr a aksep-
tere at noe har skjedd. Vi ma
dele historien med aksept og
respekt. Mj0s mente ogsa at
myndighetene har samvittig-
het, og at demokratiet har sine
verdier.

En del av oss er kommet
i tvil om det gj elder norske
myndigheter og norsk demo-
krati. Medlemmer av Nasjonal
Samling har i 70 ar opplevd seg

noksa alene om a ha de idealer
det norske samfunn skryter av
at det har, og om a ha samvit-
tighet. 70 ars manglende kom-
munikasjon har fbrt til gjensi-
dige oppfatninger.

Til tross for at deltakerne var
blitt bedt om a si bakgrunnen
for at vi ville komme, kom det
en del NS-barn.

Men det fantes ogsa dem
som mente at NS-barn burde
skammet seg over br0dre og
fedre som var frontkjempere,
og som syntes det var belt i sin
orden a mobbe NS-barn som
«provoserte» ved a baere uni-
form pa skolen, og ikke sa noen
sammenheng meilom det og
at enkelte fikk nappet av r0de
nisseluer.

De hadde heller ingen inn-
vendinger mot at det var pa-
role fra h0sten 1940 a mobbe
NS-barn, mens det gikk langt
ut i 1944 for Mil.org; angrep
tyskere.

Det var tydelig at mye var
nytt for en del av deltakerne.
Men etterpa sa noen at hvis de
kom til a sitte ved siden av et
NS-medlem eller et NS-barn
pa toget, ville de kunne snakke
med vedkommende.

Det var et alminnelig 0nske
om videre oppfolging av apne
samtaler meilom de to sider et-
ter andre verdenskrig i Norge.

Inger Cecilie Stridsklev
Skien


