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Et argument for å merke israelske pro-
dukter produsert i områder utover 
våpenhvilelinjene før 1967, er at opp-
havslandet skal tydeliggjøres. I utgangs-
punktet er jeg enig. Spørsmålet er da 

hvorfor dette engasjementet for åpenhet 
og forbrukervern kun gjelder Israel. Det 
er mer enn 200 territorielle konflikter 
i verden, men det er få krav om at pro-
dukter fra eksempelvis Vest-Sahara el-
ler Nord-Kypros bør bli merket. Det blir 
åpenbart at andre interesser ligger bak.

Selvfølgelig ligger svaret i det enkle 
faktum at dette hverken har med forbru-
kerbeskyttelse eller åpenhet å gjøre. Det 
handler om politikk.

Bak dette skalkeskjulet ser man klart 
omrisset av de samme som til enhver tid 
legger all skyld på Israel for manglende 
fred i konflikten med palestinerne. «Det 
handler om bosetningene. Israel må 

forlate Vestbredden for å oppnå fred» er 
mottoet, gjentatt med de troendes iver. I 
2005 gjorde Israel dette da vi trakk oss ut 
av Gaza. Resultatet ble det stikk motsat-
te av fred. «Galskap er å gjøre det samme 
om og om igjen og forvente et annet re-
sultat» er et ordtak som, visstnok feilak-
tig, tilskrives Albert Einstein. 

Fakta og historien viser dessverre at 
konflikten handler mer om fornektelsen 
av Israels rett til å eksistere som et jødisk 
nasjonalt hjemland, og ikke om «territo-
rier», «bosetninger» eller «okkupasjon». 
Produktmerking er et tiltak som fører 
seg inn i et mønster som motvirker kon-
fliktløsning.

I helgen fikk Oslo kommunes prøveord-
ning for bedre vinterdrift av sykkelfelt 
mye omtale i mediene. Nå er det på tide 
med noen oppklarende ord fra oss som 
jobber med dette. 

Det er et klart ønske fra byens innbyg-
gere og politisk ledelse at det satses mer 
på sykkel. Én av tre voksne i Oslo sykler 
daglig eller ukentlig i sommerhalvåret. 
Om vinteren er bildet et helt annet. For 
at flere skal velge sykkelen, må det fak-
tisk være mulig å gjøre det, og det må 
føles trygt. Fremkommelige sykkeIveier 
er det som betyr mest for hvorvidt man 
sykler eller ikke. Selv beskjedne mengder 
snø får mange til å parkere sykkelen. 

Tester et tiltak
Kommunen jobber kontinuerlig med å 
finne løsninger for å gjøre det bedre å sy-
kle i byen vår. Vi finner ikke alle svar ved 
å utrede med penn og papir. Nye tiltak 
må noen ganger testes for å høste erfa-
ringer. 

Brøyting, gateparkering og sykkelfelt 
er en utfordrende trio. Når biler flyt-
tes, dras brøytet snø ut igjen i sykkelfel-
tet. Dermed må det brøytes og kostes i 
flere omganger, noe som er ressurskre-
vende. Det er derfor både av hensyn til 
økonomi, fremkommelighet og trafikk-

sikkerhet at vi nå prøver ut et tiltak i Ul-
levålsveien, samt deler av Sognsveien og 
Akersgata, hvor vi rydder bort snøen før 
den skaper problemer. 

Prøveordningen går ut på å skilte par-
kering forbudt i forkant av snøfall, slik 
at snøen kan ryddes umiddelbart etter 
at den har falt. Strekningen er valgt fordi 
den er en viktig sykkelrute inn mot sen-
trum, og fordi vi får mange klager på 
nevnte problem.

Ikke nytt med p-forbud
Midlertidige parkeringsforbud for å 
fjerne snø i Oslo er ikke noe nytt – dette 
gjøres mange ganger hver eneste vinter. 

Oslo er heller ikke alene: Byer verden 
over opererer med parkeringsrestriksjo-
ner vinterstid. Noen har parkeringsfor-
bud om natten, mens andre forbyr par-
kering i ulike gater på forskjellige dager. 
Det er fordeler og ulemper ved alle løs-
ninger. Vanlig praksis i Oslo er å vente til 
etter snøfall med å sette opp parkering 
forbudt-skilt. Skiltene må stå i 24 timer 
før de får juridisk virkning, og det kan 
dermed gå flere dager før snøen er ryd-
det. I mellomtiden tvinges syklister ut i 
veibanen, noe som både skaper farlige 
situasjoner og hindrer øvrig trafikk. Da 
slutter mange å sykle.

Torsdag var det varslet et snøfall på 
opp mot 4 cm natt til lørdag, og i samråd 
med driftsansvarlig ble tiltaket iverk-
satt. Noen ganger faller det mer snø enn 
varslet. Andre ganger mindre. Lørdag 
uteble størsteparten av det varslede snø-
fallet, og dermed mente noen at tiltaket 
var unødvendig. Det er en risiko alle som 
jobber med uforutsigbare fenomener, 
som været engang er, må ta. Hvordan 
prosjektet tas videre, og om det bør være 
en nedre grense for varslet nedbør, skal 
vi ta stilling til i evalueringen som nå 
gjøres.

I Aftenpostens oppslag lørdag fikk 
mange inntrykk av at sykkelfeltene ikke 
ble kostet, på tross av at parkering for-
budt-skiltene var på plass. Det ble de.

Mer vintersykling i år
Forrige byråd økte satsingen på vinter-
drift i 2016-budsjettet. Det sittende byrå-
det doblet dette. Innsatsen gir resultater. 
Hittil i vinter er sykkeltrafikken 30 pro-
sent høyere enn forrige vinter. Samtidig 
kan vi ikke forvente at hele Oslo hopper 
på sykkelsetet etter én sesong med økt 
vintervedlikehold; å endre reisevaner 
tar tid. 

Langsiktig og målrettet satsing må til, 
og det er vi i gang med nå. I Sverige og 
Finland er det mange eksempler på byer 
som ligger langt nord, og som likevel 
har over 20 prosent sykkelandel – hele 
året. Å øke vintersykkel-andelen i Oslo er 
altså fullt mulig, bare det legges til rette 
for det. 

Mer vintersykling er mulig 
–  hvis vi legger til rette

Sykling. Midlertidige parkeringsforbud for å rydde snø i Oslo  
er ikke noe nytt.

Myten om at alle 
vil bo hjemme
Pasient- og brukerombudet i 
Oslo og Akershus, Sosial og el-
dreombudet i Oslo leste med 
stor interesse Aftenpostens ar-
tikkel basert på forskning utført 
av Pia Bing-Johnsen. 

Ombudet mener trygghet er 
en forutsetning for at eldre vil 
bo hjemme lengst mulig. Stu-
dien viser at det er store man-
gler i kompetanse på sentrale 
sykepleieferdigheter i hjemme-
tjenesten. Under høstens debatt 
om eldreomsorgen var det fokus 
på antall hender i eldreomsor-
gen. Nå fokuseres det betimelig 
på kompetanse. Den svært syke 
gamle damen ønsker ikke å bo 
hjemme hvis hun ikke kan være 
trygg på at de som kommer kla-
rer å gjøre de riktige observasjo-
nene. Det er et paradoks at jo sy-
kere du er, jo fler må du forholde 
deg til. 

Hverdagsrehabiliteringen, 
som er den rådende føringen i 
hjemmesykepleien, stiller som 
spørsmål i rehabiliteringen 
«Hva er viktigst for deg»? Ombu-
det ville svart: «For meg er det 
viktig at jeg kan være trygg på at 
de som skal hjelpe gjør riktige 
faglige observasjoner. Hjelperne 
må klare å vurdere hvilke tiltak 
som er hensiktsmessig for meg. 
Det er også vesentlig at hjelper-
ne klarer å dokumentere om jeg 
endrer funksjonsnivå. Først da 
er jeg så trygg at jeg vil bo hjem-
me så lenge som mulig». 
Anne-Lise Kristensen
pasient- og brukerombud 
Margit Vånar
eldrerådgiver 

Lambda  
og opinionen
Som en av støttespillerne bak 
oppropet mot den grunneier- og 
politikerdikterte flyttingen av 
Munchmuseet fra Tøyen til Bjør-
vika, omtalt i Aftenposten 10. fe-
bruar under tittelen «Aktivister 
vil stanse Lambda», reagerer jeg 
på en påstand fra museets admi-
nistrerende direktør Stein Olav 
Henrichsen hvor han hevder at 
han merker «stor begeistring for 
det nye museet ute på byen». 

Dette er en velkjent hersketek-
nikk; man påberoper seg å ha be-
folkningens støtte i en omstridt 
sak uten å vise til noen form for 
dokumentasjon. 

La meg derfor stille direktø-
ren to konkrete spørsmål. Kan 
han gi en kvantitativ beskrivelse 
av hva han legger i betegnelsen 
«stor begeistring»? 

Og er det mulig å få en presi-
sering av hvor «på byen» – i hvil-
ke innbyggermiljøer – han har 
mottatt denne oppslutning om 
Lambda-prosjektet?

For hvis man skal legge den of-
fentlige debatten til grunn for 
vurderingen av museumsspørs-
målet, både blant leg og lærd, 
for eksempel i to så forskjellige 
aviser som Aftenposten og Klas-
sekampen, er det vanskelig å 
begripe hvilken klode direktør 
Henrichsen befinner seg på.
Jan Carlsen
arkitekt og skribent  
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Det er fullt mulig å legge til rette for mer 
vintersykling i Oslo, mener artikkel- 
forfatterne.
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