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Miljøpartiet De Grønne (MDG) har sterk valgvind i
ryggen, og kan for første gang bli representert på
Stortinget. Meningsmålinger viser at partiet ligger over
sperregrensen på fire prosent, og kan bli valgt inn fra
flere fylker og få en stortingsgruppe på ni medlemmer.
Slår dette til på valgdagen, har vårt land fått en ny vikt-
ig aktør i det politiske landskapet. Faktisk kan det også
komme til å ha betydning for regjeringsspørsmålet.

Ifølge egne utsagn vil partiet støtte den regjeringen
som er villig til en dramatisk omlegging av norsk olje-
virksomhet og foreta andre endringer i miljøpolitikken.
Et slikt regjeringsalternativ finnes ikke. Om Miljøparti-
et De Grønne blir valgt inn med mange representanter
og skulle komme på vippen, vil partiet måtte forholde
seg til politiske realiteter som ikke samsvarer med ønsk-
ene om dramatiske omlegginger. Da kan det bli spenn-
ende å se hvilken side de
grønne politikerne til slutt
velger. Går de for Jens eller
går de for Erna?

De som nå slutter opp om
MDG, er velgere som er
skuffet over de andre parti-
enes miljøengasjement.
Spesielt går det ut over SV,
som for noen valg siden foss-
et fram på en miljøbølge, og
i noen grad Venstre, som
regner seg selv som Norges
tradisjonelle miljøparti. Spesielt er SVs posisjon truet,
med noteringer på meningsmålingene under sperre-
grensen. Venstre havnet under sperregrensen sist, og
frykter samme skjebne nå. Det er ikke uten grunn at
partileder Trine Skei Grande nevner miljøspørsmål
hver gang hun har mulighet. Hennes parti har ikke råd
til å gi fra seg en eneste miljøvelger.

Norges nye miljøparti henter også velgere fra de
fleste andre partier, som er skuffet over at mil-
jøspørsmål har liten plass på den politiske dagsorden.
Oppslutningen om MDG er først og fremst et alvorlig
varsku til de andre partiene om at de har forsømt seg i
miljøpolitikken, og nok i mindre grad et signal om velg-
erne slutter opp om MDGs politikk. Til det er den for
lite kjent, for uprøvd og for mangelfull på områder som
ikke gjelder miljøspørsmål.

Miljøpartiet De Grønne er et verdiparti med mil-
jøhensyn, globalt og lokalt, som den bærende ideen.
Ifølge partiprogrammet vil de ha et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. Økonomi skal være und-
erordnet sunne økologiske prinsipper. Partiet vektlegg-
er livskvalitet og varsler kamp mot dagens forbruks-
tenking. Bilismen skal reduseres og «klimasmart» sam-
ferdsel skal framstå som enklest og billigst. MDG vil ha
en «lykkelig slutt på det norske oljeeventyret.»

Men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål om
hvordan partiets politikere vil forholde seg i saker der
deres egne forslag ikke når fram. Det får vi først vite når
Stortinget skal ta stilling til sakene. Hvis velgerne
mener de fortjener en plass der da.
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Engasjementet rundt visningen
av «Sørlandsrefseren» i Risør er
stort. Dette er utelukkende bra
for Risør, engasjement trengs
om en vil at noe skal skje. Og det
vil dere i Risør.
Det viktige nå er at dette engasje-
mentet handler om den videre
utviklingen av byen og av kom-
munen. Både innbyggere,
utviklere og politikere bør jobbe
for at dette engasjementet bruk-
es til noe positivt.

Å konsentrere seg om at Pål og
Erling er slemme og dumme blir
bare nettopp det – dumt. For
Risør sin del er dette nå et side-
spor. Det er hevet over tvil at
Holmenutbyggingen slik den til
slutt lå an til å bli ville blitt en
katastrofe for Risør. Alle krefter
bør nå konsentrere seg om hva
som er Risørs særpreg og kvali-
teter, og bygge videre på disse.
Og holde engasjementet for sted-
et oppe.Der ligger vegen til lokal
suksess, til forskjell fra en
utbygging som vil redusere Risør
til «Hvorsomhelst» og sende
pengene til investorer andre
steder.

Fortidsminneforeningen er opp-
tatt av at vi skal få en god utvikl-
ing av byer og tettsteder rundt
om i landet.Derfor har vi, samm-

en med Vellenes fellesorganisa-
sjon, inngått samarbeide med
Pål Winsents og Erling Okken-
haug. Vi skal ta «Sørlandsrefser-
en» med på turnè, hvor vi viser
filmen og holder diskusjoner om
stedsutvikling, lokaldemokrati
og medbestemmelse. For det er
det filmen handler om. Men
slapp av Risørfolk: dere blir ikke
stilt ut til spott og spe, dere blir
ikke gjort narr av. Fordi den pro-
sessen dere nå har vært igjennom
er den samme nesten overalt i
landet. Engasjementet for slike
utbyggingsprosesser er lav,
utbyggerne selger først inn
glansbildeprosjektene før de så
barberer det ned til det bare er
«sjofle blokker» igjen, og polit-
ikerne snakker med utbyggere
både på og utenfor kammerset.
Først når byggene står der
skjønner alle at dette var en
tabbe. Derfor vil vi ta denne dis-
kusjonen rundt i landet – dette
skjer over alt, det er dårlig demo-
krati og det gir oss dårlige steder.
Og ulykken som nesten rammet
sørlandsperlen Risør er et strål-
ende eksempel som kan føre til at
andre lærer.

Filmen er faktisk meget god.
Den er godt håndverk, den viser
problemstillingene på en god
måte og den vekker følelser og
debatt. Og Pål Winsents har sin
integritet i behold. Sparkene til

«den brysomme østlendingen»
er også der, og det er et faktum at
Okkenhaug ikke fikk se filmen
før den var ferdig klippet, en pro-
sess han ikke hadde innvirkning
på. Dette er godt håndverk fra en
skikkelig fagmann. Å stille
spørsmålstegn ved Okkenhaugs
engasjement er for det første lite
konstruktivt og en dugelig
avledningsmanøver. For det
andre er det klart urimelig –
Okkenhaug er en ekte ildsjel,
som i stedet for å stappe lomm-
ene fulle av penger fra reklame-
bransjen han var en del av har
viet en betydelig del av livet sitt
for bidra til å skape bedre steder
å bo for mange av oss. Og ja han
kunne dratt, men valgte å bli –
og det kommer han nok heldig-
vis til å fortsette med.

Nå er det opp til Risør å vise at
dere har tatt lærdom. For hvis
Holmen nå blir bebygd med
blokker fra hvorsomhelst, ja da
kommer ikke folk engang til å le,
men kun riste på hodet. Fordi
Risør har noe helt unikt, som
dere skal være stolte av, hegne
om og utvikle videre. Bare kon-
sentrer dere om den rette disku-
sjonen.
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