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Følg «Nordnorsk
debatt» på nett!
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Nordnorsk debatt har også egne nettsider, der du
kan legge inn egne innlegg og ytringer. Registrer
deg på nordnorskdebatt.no og delta i debatten!
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REppaRfjORd: Sametinget skal behandle saken om gruvedrift i
Nussir og Gumppenjunni torsdag 3.mars.
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Repparfjord-gruva
må stanses!
innlegg
Sandra Marja West
Sametingsrepresentant, NSR

■■■Hvorfor skal tradisjonelle

n leder. Nå får han støtte.
king av meldeplikten. UNN arrangerte 4. februar et åpent
høringsmøte om endringsforslagene, hvor utvalgets leder,
fylkeslege Helga Arianson, innledet.

■■■Møtet som omhandlet pasientsikkerhet og meldekultur,
var godt besøkt. Legeforeningens tillitsvalgte som ellers uttaler seg flittig om temaet, var
ikke til stede. Diskusjonen gav
et klart bilde av at viljen til å
melde om alvorlige hendelser, komplikasjoner og dødsfall, ikke er veldig utbredt blant
UNNs overleger. Når meldeplikten ikke står sterkt blant avdelingenes kulturbærere, blir det
ubehagelig for øvrige ansatte å

Jeg var der på et tre ukers
opphold nylig, og det var en
ubetinget positiv opplevelse, -et
godt sosialt miljø, og et personale
som gjorde det de kunne for at du
skulle ha det bra. Personalet var
forresten ganske internasjonalt, det

ta opp temaet når uheldige hendelser skjer.

ten bør han nå ta på seg «hårdhanskerna».

■■■Min oppfatning er at det er

■■■Konklusjon:

denne «fryktkulturen» som
rammer pasientene og arbeidet
med pasientsikkerhet ved UNN,
i tråd med utsagnet til Anne Kari
Lande Hasle. Disse holdningene
formidles også til studenter og
til yngre kolleger. Det er derfor
svært vanskelig for andre yrkesgrupper og for yngre kolleger å
melde om alvorlige hendelser.

■■■Direktøren som ifølge legeforeningens tillitsvalgte er en autoritær leder som sprer frykt,
har så langt ikke greid å endre
denne kulturen med det gode.
Av hensyn til pasientsikkerhe-

var personer fra Ungarn, Romania,
Hellas, USA, Sverige, Finland for å
nevne noen, i tillegg til de norske.
Kurbadet er et sted for kvile,
rekreasjon og rehabilitering. Det
gis behandling både på gruppenivå
og individuelt nivå. Trening er

■■■1.Pasientsikkerheten ved
UNN er i langt større grad de
ansattes ansvar enn hva Legeforeningens tillitsvalgte synes å
forstå og å ville bidra til.
■■■2. Det er ingen grunn til å tro

at UNNs organisering og ledelse,
enn si arbeid for pasientsikkerhet ville bli bedre om Legeforeningens tillitsvalgte fikk være
(eneste) premissleverandør.
Det kan se ut som de tillitsvalgtes overordnede målsetning er å
beskytte legenes posisjon.

selvsagt en vesentlig del av
programmet, rehabiliteringen. Her
er basseng med varmt vann og
allslags treningsapparater tilpasset
den enkeltes behov.
I tillegg til trening, er det sosiale
viet stor oppmerksomhet. I tiden

næringer vike for gruveindustrien? Alt som er nytt er ikke
nødvendigvis bedre. Her nord
har vi fisk i verdensklasse! Fisk
er som kjent en fornybar ressurs, og kystfiskeflåta under 11
meter står for den mest miljøvennlige fiske vi kan få i oss.
Også reindrifta er en fornybar
næring. Og reinkjøtt er noe av
det mest co2-vennlige kjøttet
du kan få i deg. Lovprist for sin
gode smak og høye innhold av
viktige næringsstoffer.

■■■De siste tiårene har kystfis-

ket vært under sterkt press,
men i har det siste tatt seg opp
i mange områder. Fiskebestanden har økt, det høstes nye
arter (f eks kongekrabbe) og
blant annet tilskuddsordninger fra Sametinget har bidratt
til rekruttering til næringa og
investering i bedre båter. Det
meldes om eventyrlig fiske, og
kystfiskeflåten under 11 meter
er svært lønnsom og klimavennlig.

■■■At Miljødirektoratet har tillatt utslipp på 8,5 km2 i en nasjonal laksefjord og et gyteområde for torsk er helt på trynet!

jeg var der, var det flere konserter,
kunstutstilling, allsangtimer, tilbud
om turer til byens kjøpesentre, til
kirker, karmelittklostret, Polaria,
museet osv. for de som ønsket det.
Det ble ingen tid til å kjede seg.
Jeg vil gjerne takke for et fint

Er det virkelig hensynet til
miljø som har stått øverst, kan
man jo spørre seg. For reinbeitedistriktene Fiettar og Fála vil
også en oppstart av gruvedrift
være katastrofal. Deres tålegrense for inngrep er nådd for
lenge siden, med flere 132 kVlinjer, hyttefelt, veier, pukkverk og innvilget 420 kV-linje.

■■■Hvis Norge skal ta hensyn

til fiske, reindrift, miljø og urfolksrettigheter, kan ikke staten gå inn for driftskonsesjon!
Hensynet til matsikkerhet bør
også veie tungt. Det gir mening å verne om de matressursene vi har her nord, ressurser
som har fødd oss i årtusener,
og som fortsatt kan fø oss og
fremidige generasjoner. Hvorfor skal vi kaste bort dette til
fordel for noen arbeidsplasser
i maksimalt 15 år? Tilbake vil
vi sitte med en forgiftet fjord
og beiteområder ødelagt for
all fremtid! Til nytte for hvem?
Meg og deg?

■■■Sametinget skal behandle
saken om gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni torsdag
3.mars. Sametingsrådet og
NSR har uttalt sin mening i saken, men andre har ennå ikke
signalisert hvordan de stiller
seg til saken. Vil du også at
kommende generasjoner skal
ha ren mat på bordet, bør du
legge press på politikerne!

opphold hos dere. Det ga meg
veldig mye helsemessig, og jeg
håper jeg får mulighet til å komme
flere ganger til Kurbadet. Det er
godt vi har et slikt tilbud i Tromsø.
Carl Johan Bentsen

