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vi mener

God framtid for
Raufossindustri

Industriklynga på Raufoss henter godord titt og
ofte. Torsdag var det næringsminister Monica
Mæland som applauderte da nyheten om at det
tyskeide konsernet Benteler Automotive GMBH
hadde besluttet å investere 230 millioner kroner til
en tredje ekstruderingspresse. En presse som
inneholder det aller siste av teknologi innen automatisering og prosesstyring. Pressa, som veier 55.000
tonn (!), gir økt kapasitet og ny teknologi for aluminium bildelproduksjonen på Raufoss.
Bentelers beslutning er nok en fjør i hatten for
industrimiljøet på Raufoss. For i bilproduksjonsbransjen er konkurransen internasjonalt steinhard.
Ingen virksomhet blir satset på om de ikke kan vise
til høy produktivitet,
god omstillingsevne
Ideen fra Kongsog topp kompetanse.
berggruppen
Dette bekrefter
om å etablere et
administrerende
toppindustrisenter
ala et
direktør Svein Terje
toppidrettssenter
synes
vi
Strandlie, som også
er svært interessant.
understreker hvor
viktig det er med et
tett samarbeid med NTNU, SINTEF og lokalt skoleog høgskolemiljø med virkemiddelapparat. Han er
selvsagt svært fornøyd med at Benteler satser videre
på Raufoss.

"

Norsk aluminiumsmiljø er en sterk merkevare
internasjonalt. Derfor mener Strandlie at Norge som
industrinasjon bør ha høye ambisjoner for å delta i
veksten som nå skjer innen bruk av aluminium
innen bilbransjen. Aluminium er som kjent et lett
materiale og det vil bety mindre drivstoff-forbruk
ved økt bruk av aluminium.
Mælands egentlige ærend var å hente råd fra industribedrifter til ei stortingsmelding om industriens
rammevilkår. Hun poengterte at målet først og
fremst er å klare å opprettholde de arbeidsplasser
Norge har, og om mulig skape noen nye. Fra industrien var rådet først og fremst å satse på kompetanse
og få unge til å forstå at det å jobbe i industrien i dag
er noe helt annet enn for noen år tilbake. Ideen fra
Kongsberggruppen om å etablere et toppindustrisenter ala et toppidrettssenter synes vi er svært
interessant. I industrien er det som i idretten viktig å
utnytte spisskompetanse innen flere «grener», for å
kunne nå verdenstoppen. Toppidrettssenteret i Oslo
har høstet godord fra våre beste idrettsutøvere og et
toppindustrisenter, gjerne i Raufossmiljøet, bør
være et gode for en rekke industrigrener.
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Nok en somme
I nyhetsbildet
Arne Næss

Redaktør

S

ommeren 2011 rakk
vi å feire min kones
bursdag mens vi var
på ferie, men måtte
raskt vende nesa
hjemover for å bidra
i avisledelse etter de grusomme
handlingene til Anders Behring
Breivik i Oslo og på Utøya 22.
juli.

85 mennesker, mange av dem
barn. Barn som gledet seg over
å overvære et fantastiske fyrverkeri som byen arrangerte.
En by vi har opplevd som rolig
og som et sekulært samfunn
hvor ulike trosretninger har
funnet sin plass. Vi har i hvert
fall aldri opplevd religiøse fundamentalister som har brukt
byens åpne plasser til å argumentere mot sekularisering på
en hatefull måte. For mange
franskmenn må det, etter de
mange terrorhandlingene de
siste åra hvor kamp mot sekularisering og for mer fundamentalistisk tolkning av hellige tekster har blitt brukt som argumentasjon, være et paradoks, i
det ordet sekularisering nettopp kommer av det franske verbet «séculariser» (verdsliggjøre). Et begrep tatt i bruk for nær
400 år siden da kirkens eiendommer ble overført staten.

Denne sommeren ønsket så
vel jeg som mine døtre å gjenta Frankrike har på mange vis
flotte dager i Nice og omegn fra gått foran i demokratiprosesto år tilbake. Da feiret vi at hus- ser. Ikke minst gjennom den
far rundet år. Men fordi vi den- franske revolusjon (1789 – 1799)
ne gang skulle feire min kones og begrepene liberté, égalité,
runde år, at vi allerede hadde fraternité (frihet, likhet, brorvært ei uke i Provence tidligere i skap), dannet de «skole» for desommer, samt at vi allerede ler av Europa. Jeg synes også
franske lederne,
hadde takket
som vår statsja til et meget
minister
Jens
spesielt arDet jeg er
Stoltenberg
i
rangement i
opptatt av er at
2011,
til
nå
har
et
middelvi i media ofte
manet til samhavsland
er noe historieløse i vår
hold i nasjonen
neste som- framstilling.
og har stått sammer, bestemlet i sorgen over
te jubilanten
at vi alle i stedet skulle reise til de mange uskyldige som er blitt
fjells midt i juli denne somme- offer for terrorisme. Inntil Nice.
ren. Så i stedet for å oppleve For nå tordner de løs på hveranfyrverkeriet på Promenade An- dre i det offentlige rom. Tidliglais 14. juli og feire bursdag på gere president Sarkozy er en av
La Bistrot Gourmand eller dem som har kritisert dagens
L'Escalinada, så ruslet vi i svært regjering for å ha gjort altfor lite
så fredelige omgivelser i Jotun- for å hindre slike handlinger. Et
lite dykk i byens egen avis,
heimen da det smalt.
«Nice Matin», gir oss et inn«Vår» ferieby Nice, hvor vi trykk av at det er representanhar tilbrakt mange ferieuker de ter for opposisjonen til dagens
siste 15 åra, vil nok aldri bli ak- sosialistregjering som nærmest
kurat det samme som før etter umiddelbart gikk ut med kritikat en syk mann bestemte seg ken. Posisjonen har svart og
for å gjennomføre en like gru- innenriksminister Cazeneuve
som handling som Breivik gjor- mente kritikerne oppførte seg
de for fem år siden. Det vil være skammelig. Dessuten pågår det
umulig å spasere på promena- en intens polemikk i avisa, med
den på kveldstid og nyte nær- en rekke sentrale aktører, omheten til Middelhavet, uten å kring hvilke sikkerhetstiltak
tenke på at Mohamed Lahouai- som faktisk forelå og hvor store
ej-Bouhlel kjørte en lastebil politistyrker, både fra de lokale
gjennom folkemengden på og nasjonale styrkene, som delstrandpromenaden og drepte tok. Beskyldningene hagler.

"

Debatten splitter folket, både i
Nice og landet for øvrig. At president François Hollande har
erklært «krig» mot terroristene
blir også oppfattet ulikt.

Apropos begrepet terror. Jeg
synes at det har gått noe «inflasjon» i begrepet. Dessuten blir
det uansett forsøkt å «linke» enhver grusom handling til IS og
islamister, ikke minst gjennom
media. Dessuten påtar IS seg
«alltid» ansvar for terrorhandlinger, om de faktisk har det eller ikke. De aller første spekulasjonene etter at det smalt i Grubbegata 22. juli 2011 var at vi trolig
sto overfor islamistiske terrorister. Hvorvidt Mohamed Lahouaiej-Bouhlel i løpet av sin siste
levetid ble troende islamist skal
ikke jeg spekulere i, men slik
han framstilles i Nice Matin var
han en psykisk syk person som
hadde mislyktes med det meste
og som de seinere åra langt fra
oppførte seg som en rettroende
islamist med sitt forbruk av alkohol, sigaretter og kvinner.
Men det er slett ikke umulig at
Lahouaiej-Bouhlel i all sin mislykkethet søkte seg til IS og fikk
hjelp av et slikt miljø i sin planlegging. Ifølge statsadvokaten i
Paris, François Molins, tyder
mye på det.
Det er heller ingen tvil om
at en rekke terrorhandlinger i
Europa de siste par åra er nettopp det, terror. Og at mange av
terroristene har vært islamske
fundamentalister. Det er nok å
nevne attakkene i Paris og selvmordsbombere i Brussel og
Istanbul. Men i en del andre tilfeller kan det mer se ut som om
det er menn, for de er alle
menn, med store psykiske problemer. Slik det var når pilot
Andreas Lubitz (27) med overlegg styrtet flyet på vei fra Barcelona til Düsseldorf i mars
2015 og tok med seg 149 personer i døden. Det samme gjaldt
26 år gamle Satoshi Uematsu
som knivdrepte 19 funksjonshemmede personer i Japan for
drøye 14 dager siden.
Nylig skjøt og drepte tyskiranske David Ali Sonboly ni
mennesker i og ved et kjøpesenter i München. Det sies at
han var deprimert og handlet
alene. Den ungen mannen var
innlagt til behandling ved en
psykiatrisk klinikk i to måneder

