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T E L E F O N

Vil Jan Thomas
følge sitt eget
råd om å
droppe
amming?

Delt i to. Førtiåringene mener tynn er
penest, mens trenden for tyveåringene
er å hylle kvinnelige former. Mange
noterer også at jo eldre skuespillerne
eller sangerinnene blir, jo hardere
slankekurer går de på. Hollywood-
treneren David Kirsch har sett mye i
form av ekstreme dietter og klienters
vilje til å overtrene. Jag har en klient
som ville gå ned ekstra mye før
Oscargallaen. Hun spiste bare ett
måltid om dagen – to kokte egg. Jag
fikk overtalt henne til å legge på noen
mandler, en proteinshake og vitamintil-
skudd.
www.aftonbladet.se

En analyse hevder at 90 prosent av
alle overfallsvoldtekter skjer av

ikke-vestlige menn. Norsk somaliske
Kadra Yusuf (bilde) foreslo ved NRKs
ukesluttprogram at man skulle utvise
innvandrere som begår voldtekt. Dette
er et glimrende forslag som vil virke
meget forebyggende i motsetning til
praten om bedre gatebelysning.

Bergen

EU har ikke lenger penger til Norsk
laks, så se til å få stanset EØS- milliar-

dutbetalingene, og omdiriger midlene til
Norske prosjekter straks.

Runar, Sarpsborg.

Sniking er en skikkelig uting. At to
unge menn står fram med fullt navn

og bilde i avisen sier mye om deres
moral, eller rettere sagt mangel på det.

Karin, Oslo.
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Matmakt – igjen

Tommy Staahl
Gabrielsen, Uni-
versitetet i Bergen
og Bergen Center
for Competition law
and economics

● Mat-
kjedeutvalget
konkluderer
med at kjede-
nes makt har
økt på be-
kostning av
leverandører og
produsenter.
● Kronikkfor-
fatterne har
kritisert mat-
kjedeutvalget for
svak metode-
bruk.

MATMAKT

I søndagens VG svarer Einar Steensnæs,
leder av Matkjedeutvalget, på vårt innlegg
den 27.10. Han spør om vi i det hele tatt har
lest utvalgets rapport, og hevder at vi på helt
sentrale punkter tillegger utvalget konklusjo-
ner som utvalget ikke står for.

Vi har lest utvalgets rapport svært grun-
dig, og har i andre sammenhenger gitt en
detaljert begrunnelse for hvorfor vi mener
matkjedeutvalget bommer grovt med sin
analyse. Det vi er særlig bekymret for er

Enda en gang
topper Norge
statistikken over
hvilke land som i
følge Human
Development
Index er best å
bo i når ujevn
fordeling av
godene tas i
betraktning.
Kongo er helt
nederst og regnes
som det verste
landet. Jeg stiller
meg derfor noe
undrende til
dommedags-
brølerne som til
stadighet forteller
at Norge er kjørt i
grøfta. Vi ender
imidlertid på sjetteplass når det
kommer til likestilling, slått av
både Sverige og Nederland. Og
det er tydelig at en del av de fra
det ytterste høyre ikke har blitt tatt
med i beregninga når rangeringa
av menneskelig utvikling ble

utarbeida. Likevel topper Norge
også den lista.

(…) Denne rangeringa må vel
være enda et ballespark til de
som voldsomt og heftig hevder
det motsatte?

Broren_min, vgd.no
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Norge, best igjen

Lars Sørgard,
NHH og Bergen
Center for Com-
petition law and
economics.

● Jeg fnøs av naboene og
deres frykt da vi leide ut 
hybel til en somalier.
● Helt til han kom opp i lei-
ligheten vår og overfalt meg. 
● Av 51 overfallsvoldtekter
hittil i år, er 45 utført av en
mørkhudet gjerningsmann.

Korte skjørt og

Ingen tør å snakke om det. I
hvert fall ikke etter 22. juli. Tenk
om man ble tatt for å være
rasist?

Ikke rasist
Jeg tør. Og jeg er slett ikke
rasist.

Jeg har undervist kosovoal-
banske flyktningbarn og kjent
deres traumer på kroppen. Vi
har leid ut hybel til en student
fra Balkan. Min mann og jeg
har hatt en somalier boende
hos oss på hybelen. 

Jeg stakk innom med kake
hvis jeg hadde bakt, og holdt
ellers passende avstand. Jeg
fnøs av de eldre naboene som
satte lås på kjellerdøren så «den
skumle mannen» ikke skulle
komme opp i gangen.

Helt til han kom opp i leilig-
heten vår og overfalt meg en
kveld min mann var på sjøen.
Han stakk knivspissen i halsen
min og sa han skulle drepe
meg hvis jeg skrek. Deretter
knivstakk han meg og prøvde å
voldta meg. 

Hadde kniven gått inn to
centimeter lenger til siden, hadde
jeg vært død.

Heldigvis rakk han ikke noen
voldtekt. Jeg skrek, sparket og
kjempet. Han tok meg igjen like
innenfor den låste inngangs-
døren. Han veide over 100 kilo.
Jeg veide 46 og lider i tillegg av
utmattelsessyndrom. Gud skal
ha æren for at jeg kom meg
unna, hverken mer eller mindre. 

Sannheten om hvordan
Norge oppfatter begrepet frihet,
kom for en dag da jeg lå på
sykehuset – på samme av-
deling som gjerningsmannen.
Vi trodde vi huset en vanlig

leietager. Men mannen som var
med på visning og ga inntrykk
av å være en venn, var fra
Kriminalomsorg i Frihet. Soma-
lieren var allerede idømt en
sikringsdom for knivstikking og
voldtektsforsøk. Og hans frihet
var så viktig at han ble satt til
å sone i vårt hus – uten at vi
visste det. Hans frihet var vikti-
gere enn min.

Deres frihet
Frihet er en viktig del av Norges
verdigrunnlag. Denne friheten
gjelder også klesdrakt. Noen har
menn som bestemmer kles-
drakten for dem. Noen bruker –
helt selvvalgt- friheten til å iføre
seg niqab, som skjuler alt unntatt
øynene. Ubegripelig for mange,
men det er deres frihet! Ved
overfallsvoldtektene i Oslo har
noen av jentene gått alene
gjennom byen midt på natten. I
korte skjørt. Kanskje ikke så lurt?
Men det er også deres frihet! 

Denne friheten vil ikke alle
ha. Dessverre er det en opp-
fatning blant enkelte innvand-
rere at lettkledde norske kvin-
ner er å regne som horer. Rett
og slett. 

Vi må tørre å si det, og vi må
tørre å ta debatten.

Deres kvinnesyn tilsier at
kvinner skal være tildekket. De
skal ikke gå ute alene, og i hvert
fall ikke om natten. Kvinner som
går i korte skjørt alene gjennom
parken er dermed fritt vilt. Hadde
ikke en god del ment dette, ville
antallet overfallsvoldtekter aldri
vært så høyt som 48! 

Drapsforsøk
Før jeg selv ble overfalt, så
gjerningsmannen meg sannsyn-

ligvis i både bukser, skjørt og
shorts. Hadde dette noe å si?
Jeg aner ikke! Men han visste at
jeg var alene mens min mann
var på sjøen. Ifølge rettssaken
var han lei seg fordi han hadde
fått avslag på noe han hadde
søkt om. Han hevdet i politiavhør
at han «bare» hadde tenkt 
å voldta meg. Dommen lød på
drapsforsøk både på meg og en
politimann. Heldigvis har man-
nen min kommet seg i land for
lengst, slik at jeg nå har en

SKUTT: For 11 år siden ble M. Lien 
vært død,» skriver hun om voldtekts

Peter Svaar,
om at Jan Thomas venter barn (twitter)

VOLDTEKT Av M. Lien, adjunkt


