...
DEBATT

SIGNALER 31

tirsdag 27. august 2019

■■ RETT FRA NETT

Det er et alvorlig feilgrep når Høyre nå vil lovfeste forbud mot rettferdige inntak i videregående skole over
hele landet. Det vil ramme elever og gi større ulikhet.
AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV og INGA MARTE THORKILDSEN, skolebyråd for SV i Oslo

■■ KINA OG HONGKONG

Som folkevalgte for søsterpartiene Venstre og The Democratic Party of Hong
Kong, står vi sammen med demonstrantene som kjemper for sin frihet.

Beijing, la Hongkong i fred
■■ HOVEDINNLEGG
TED HUI

Parlamentsmedl.,
Democratic Party of
Hong Kong Legislative
Council

GURI
MELBY

T

Stortingsrep., Venstre

åregassen fra politiet sprer
seg i de trange gatene i
Tsim Tsa Shui, hvor turister og innbyggere vanligvis
handler i butikker og slapper av i
parken. I finansdistriktet Sheung
Wan slår gummikuler inn i folkemengden.
Maskerte gjenger med køller
og batonger stormet t-banestasjonen Yuen Long og banket opp demonstranter og forbipasserende.
Opprørspoliti angrep og arresterte en kvinne i hovedgaten Nathan Road, kledd i hvitt og uten
beskyttelsesutstyr. Da Ted og en
annen politiker ba dem la henne
gå, måtte de ta på seg gassmasker da politiet mistet kontrollen
og avfyrte tåregassgranater. En
annen kvinne ble truffet av et
prosjektil fra politiet, og vil mest
sannsynlig miste synet på det ene
øyet. Forrige uke møtte folk opp
på flyplassen med øyelapper for å
demonstrere og vise sin støtte til
henne.
BYEN REISER SEG, men blir møtt

med vold. Hundretusener av innbyggere i Hongkong demonstrerer mot Kinas forsøk på en stille

maktovertakelse. Det startet med
et lovforslag som åpnet for utlevering av etterlyste personer til
Kina. Nå krever folket garantier
for rettighetene sine.
For Ted handler ikke dette
bare om forholdet mellom Kina
og Hongkong. Siden demonstrasjonene i 2014, kalt «Paraply-bevegelsen», ikke førte fram,
har mange følt desperasjon. De
er redde for at dette kan være
siste gangen de får demonstrere
åpent. Neste gang kan Beijing ha
innskrenket rettighetene deres.
Det er pessimisme og sorg som
kommer til syne i demonstrasjonene. Ted vil fortelle barna
sine en dag at han sto på riktig
side av historien, uansett hva det
ender med, og er ute i Hongkongs
gater sammen med folket.
SOM FOLKEVALGT i et fritt, demo-

kratisk land så er det mitt ansvar å
støtte andre som kjemper for det
samme et helt annet sted i verden,
og fordømme vold mot fredelige
demonstrasjoner. Derfor samlet
jeg før sommeren parlamentarikere fra Høyre til Rødt for å støtte demonstrantene. Nå jobber jeg
for å få med meg våre liberale søsterpartier fra hele verden for å gi
en tydelig beskjed om at folk skal
få bruke sine demokratiske rettigheter. Og jeg er klar på at regjeringen må fordømme ethvert forsøk
på militær innblanding.
MASSIVE politistyrker har nå slått

leir i Shenzhen, langs grensen til
Hongkong. Det er vanskelig å si
hvor reell trusselen er, men det

■■ PRIVATE BARNEHAGER

HØR PÅ OSS
ANSATTE!

Dette er min stemme som en ansatt i en
privat barnehage. Flere politikere burde
høre på oss før de sier så mye negativt
om private barnehager.
■■ UNDERINNLEGG

MARTE HAUKÅS FLAGE

Pedagogisk leder, Norlandia Lysejordet barnehage

Tiden er inne for et nytt kommunevalg, og et område som

ofte er i søkelyset hos politikerne er de private barnehagene og eierne. Jeg som jobber
hos en privat aktør som leverer
tjenester til det offentlige liker
at vi blir sett i kortene, for slik
blir vi bedre. Men samtidig er
det vondt for oss som ansatte å
stadig utsettes for mye kritikk
fra noen politiske partier om
våre arbeidsplasser.
Det er viktig at vi samarbeider og lærer av hverandre på
tvers mellom private, ideelle
og kommunale aktører.

MASSIVE DEMONSTRASJONER: I flere uker har innbyggere i Hongkong protestert mot
myndighetene. I midten til venstre artikkelforfatter Ted Hui og til høyre Guri Melby (V). Foto:
Privat
er uansett ment som et klart budskap til befolkningen: «Føy dere,
ellers bruker vi makt.»
Myndighetene i Beijing har
advart folk i Hongkong om at det
kan stille byen i en alvorlig situasjon om protestene fortsetter, og
beskriver protestene som «terrorisme». Sannheten er at Kina har
nøkkelen til å gjenopprette ro og
orden i Hongkong, idet protestene går inn i ellevte uke med kaos
og usikkerhet. Kina har de siste
årene jobbet for å innskrenke
grunnleggende rettigheter for
folk i Hongkong. By-regjeringen
har ikke klart å stå imot pres-

set, og det ser ut som de støtter
Beijings linje.

autonomi og stoppe volden som
preger bybildet.

MYNDIGHETENE SLO NED på Pa-

FOLK DEMONSTRERER IKKE for å

JEG ER ANSATT SOM pedago
gisk leder i Norlandia Lysejordet barnehage. Dere politikere snakker så mye om oss
i private barnehager og ofte
negativt om våre eiere, men jeg
skulle ønske at dere ville lytte
til oss ansatte og ta oss på alvor
når vi sier at vi har det bra som
ansatte i private barnehager
og ønsker å fortsette å jobbe
her. Vi merker at kvalitet og
å levere gode tjenester er det
viktigste for våre eiere. Lytt
også til foreldrene, som gjennomgående er mer fornøyde
med private enn kommunale
barnehager.

omgivelser som stimulerer til
en livslang lyst til lek og læring.
Vi er opptatt av å skape en
bedre og bedre barnehage, hvor
barna får dyrke sin nysgjerrighet og hvor vi får være med og
tenne lys i øynene til barna.

VI I NORLANDIA er verdibasert.

Vi har alltid barna i fokus og
vi strekker oss langt for dem.
Gode verdier gir oss ansatte
fleksible dager, hvor vi får
muligheten til å være med på
å påvirke hvordan vi skaper en
best mulig hverdag for barna.
Det er alltid barna som er i
fokus, og de skal oppleve gode

raplybevegelsen som reiste seg
mot Kina i 2014, og siden har vi
sett et stadig mer ambisiøst regime i Beijing. De har forsøkt å
innskrenke frihetene som Hongkongs innbyggere har hatt siden
byen ble gjenforent med Folkerepublikken. Istedenfor å skylde
på «utenlandsk innblanding»,
bør kinesiske myndigheter innse at de er hovedårsaken til demonstrasjonene vi nå opplever.
Beijing må respektere Hongkongs

LIKEVEL HAR PRIVATE barne-

hager i flere år nå blitt hengt
ut som dårlige arbeidsplasser.
Dette stemmer ikke. Vi ansatte
har det godt, vi har det vi
trenger for å gi barna våre gode
tilbud og aktiviteter. Byggene
vedlikeholdes godt og forfaller
ikke. Vi ansatte får kompetanseheving, fleksibilitet og vi får
påvirke. Vi blir lyttet til og tatt
på alvor.
VI HAR TARIFFAVTALE som

sikrer oss gode lønns- og arbeidsvilkår. Når vi sammenlikner vår tariff med KS-tariffen,
gir vår tariffavtale oss enten
like gode eller bedre vilkår.
Som nordmenn flest er vi
veldig opptatt av pensjon, og

nøre opp under vold og usikkerhet, men fordi de ser det som sin
siste mulighet til å kjempe for rettighetene sine. Det er deres framtid det handler om.
Våre to søsterpartier kommer
til å fortsette arbeidet vårt på hver
side av kloden. Som folkevalgte
kan vi ikke holde oss i ro mens
folk tar til gatene for å kjempe for
rettigheter du og jeg tar for gitt.
Vi står sammen med Hongkongs
innbyggere.

vi har gode pensjonsordninger
hos oss.
HVORFOR MÅ NOEN politikere
sette oss som private barnehager opp mot ideelle og kommunale, når vi jo gjør hverandre bedre? Vi ansatte har det
bra, vi har lavere sykefravær
enn i kommunale barnehager.
Foreldrene er mer fornøyde med private barnehager.
Staten sparer to milliarder årlig
på at vi har private barnehager.
Vi lærer av hverandre, vi ulike
aktørene. Til sammen bidrar
private barnehager positivt for
landet vårt.
JEG HÅPER DERE politikere vil

høre på oss ansatte i private
barnehager når vi sier at vi har
det bra, før dere forteller oss
at vi ikke har det. Det er ingen
grunn til å være imot private
barnehager når vi bidrar til økt
kvalitet som kommer alle til
gode og når ansatte og barna
har det bra.

