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Uklok cocktail i politikken

E

n ung Venstre-politiker er anmeldt for
voldtekt av en mindreårig. Overgrepet
skal ha skjedd under
påvirkning av alkohol på Europeisk Ungdoms sommerleir.
Hendelsen viser enda en gang at
alkohol og ungdomspolitikk er
en dårlig blanding.
Ungdomsleire innen organisa-

sjonsliv kan ha deltakere med
et bredt aldersspenn. Alderen
varierer fra barn på 12-13 år til
ledere som nærmere seg 30 år.
Det er lett å forstå at voksne som
deltar på organisasjonenes arrangementer, synes det er hyggelig å drikke litt alkohol på
kveldstid . Man kan like det eller
ei, men det er et faktum at alkohol er en kjærkommen del av sosialt samvær for mange.
På sommer- og helgesamlinger

er det naturlig for noen å ønske
seg et glass etter endt møtedag.
Vår mening er likevel at organisasjonsarbeid med barn og unge
drives best uten at det drikkes
alkohol.
De politiske ungdomsorganisasjonene har ulike alkoholregler.
AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød
Ungdom, Kristelig Folkepartis
Ungdom og Ungdom mot EU
har totalforbud på sine arrangementer. Unge Høyre, Unge Venstre, Senterungdommen og Europeisk Ungdom har ikke det.
Alle organisasjonene har vakter
med ansvar for at unge under 18
år ikke får alkohol.
De som i en del tilfeller tillater
alkohol, argumenterer med at
det er greit i følge norsk lov for
dem som er over 18. Voksne må
kunne passe på seg selv.

oppsummert
Politikk og sex
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En ung Venstre-politiker, som
skal ha drukket alkohol, har
innrømmet å ha hatt sex med en
mindreårig på Europeisk Ungdoms
sommerleir.

Lyst på en drink
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Mange voksne synes det er
naturlig å nyte litt alkohol etter
endt møte- og arbeidsdag. Ungdomsorganisasjonene bør likevel si
nei til alkohol på møter og leire.

Dårlige erfaringer
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barn og unge fortjener av og
til å møte miljøer der det ikke
nytes alkohol. Det bør voksne
akseptere.

«Folk må kunne passe seg selv» er

dAgENs gjEsT
Det er ikke godt å vite hvem som

høstet mest fordeler av AftenpostenTVs innslag 3. oktober om gratis kondomer i Ekebergparken i
Oslo. Men markedsføring ble det.
Og folkevandringen til byens nye
attraksjon skal være upåklagelig.
«Det sägs att det är den moderna
storstaden som möjligtgjort den
homosexuelle och hans livsvärld.
Ändå känner vi, i varje fall i Sverige, inte till mycket om dänna värld.
Hurr den såg ut förr vet vi nästan
ingenting om», skriver Arne Nilsson i boken Att vara men ikke synas. Om mäns homosexuella livsrum i Göteborg decennierna kring
andra världskriget fra 1995.
Cruising handler om menn som har

anonym sex med andre menn på
steder som ligger på veien til eller fra prosaiske gjøremål. Det er
steder du kan stikke innom, hvor
eventuelle naboer og kolleger
ikke vil stusse om de treffer deg,
og hvor et blikk, et skump eller
et spørsmål om røyk eller lighter egentlig er en invitasjon til å
bli dus der og da. Det er en verden som ikke krever referanser,
og hvor bekjentskaper avsluttes
like raskt som de oppstår. Som
regel ser slike treffsteder ut som
svinestier og utgjør en egen geo-

Fenomenet har trolig eksistert til

alle tider og inkluder aktverdige
borgere, solide ektemenn, gode
fedre og evige ungkarer. Oftest
foregår det på bestemte rasteplasser, parkeringsplasser, i parker, på offentlige bad og toaletter.
I dag formidles kunnskapen om
disse stedene via nettet, mens en
før måtte være innenfor, lære seg
stammespråket og lytte til jungeltelegrafen. Til å begynne med
var det, som Nilsson skriver, trolig et urbant fenomen, mens det i
bilens tidsalder forekommer alle
steder hvor det finnes menn.
skogen lenge vært et slikt område. Det ugjendrivelige beviset
er stier, eller kanskje vi heller
skal kalle dem tråkk, som egentlig
ikke fører noe sted. At det nå ligger en skulpturpark der er ingen
hindring, heter det, og fjernsynskameraet zoomet inn et angivelig
brukt kondom. Men det er noe
som skurrer. Det er for pent der,
for ryddig. Det representantene
fra Helseutvalget for bedre ho-
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av andre

et kjent argument for å slippe å
ta upopulære avgjørelser som
begrenser andres frihet. Men
organisasjoner for barn og unge har et kollektivt ansvar for
andre enn «seg selv».
Det er mange grunner for at unge skal slippe å møte alkohol
på leir og møter. Noen synes
det er ekkelt at voksne drikker.
Alkohol kan føre til ubehagelig oppførsel. Seksuell trakassering, og i verste fall overgrep,
kan være del av dette.
Andre har spesielle grunner til

å ønske alkoholfrie miljøer. De
kan ha dårlige erfaringer eller
religiøse og moralske motiver.
Ungdomsorganisasjoner bør være åpne og trygge steder for unge mennesker. Voksne folk som
velger å arbeide med ungdom,
må være villige til å strekke seg
litt for å skape slike miljøer.

Cruising på Ekeberg
grafi det kreves spesialkunnskap
for å ferdes i. Det meste foregår i
skumringen eller i mørket, og det
hviler en egen stillhet over slike
steder. Det knekker i en kvist, det
skvetter i litt søle, det hviskes og
nikkes, men snakkes lite.

Sagt

mohelse viser oss, minner mistenkelig om alminnelige stier
som vanlige turgåere i nabolaget
har etterlatt seg. Det flyter ikke
med tørkepapir, henslengte preventiver og annet søppel, slik det
gjerne gjør i slike skogholt.
En runde med sms til ti venner avdekket at dette var ukjent for alle
inntil det altså ble formidlet av
Aftenposten. Ti menn, alle homser i alderen 30 pluss til 70 minus
stusset. Neste stopp var Gaysir,
nettstedet for homofile og lesbiske i alle fasonger. Det finnes en
egen temagruppe som heter Ekeberg Camping/Ekebergskogen/
Ekebergsletta. Den har i skrivende stund (mandag morgen)
98 medlemmer. Det fremgår ikke
når gruppen ble opprettet, men
det eldste innlegget skriver seg
fra 23. juni, altså på oppløpssiden
til skulpturparkens åpning. Meldingene avdekker at ingen vet riktig hvor og når ting foregår. Det
har vært skrevet mye om Christian Ringnes engasjement på
Ekeberg i Oslo. Demonstrasjoner
og geriljastrikking, overstadig ros
og dyp forakt har fulgt prosjektet
siden ideen om en skulpturpark
ble unnfanget. Spørsmålet er om
ikke Aftenposten har rett i at cruisingstedet først og fremst er en
installasjon og at nyheten er nok
et mediastunt fra Ringnes.
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Irritert Hagen 1

✱✱«Jeg må si at landbruksorganisasjonene klarer å irritere
meg. I det ene øyeblikket advarer de mot nedleggelse, før de i
det neste er livredde for overproduksjon. De må bestemme
seg! Er det for liten eller for
stor produksjon de frykter?»
Carl I. Hagen til Klassekampen.

Irritert Hagen 2

✱✱«Høyre har riktignok fått
ministeren på feltet (helse og
eldreomsorg red.anm.), men
de har heldigvis kopiert mesteparten av vår politikk innen
helse. Problemet er selvfølgelig at de er så treige. Det Høyre
vil bruke årevis på, vil Frp gjøre i løpet av noen måneder.»
Carl I. Hagen til Klassekampen.

Bundet Frp

✱✱«Mange har satt sin lit til at
Frp endelig skulle si det som
det er, men så viser det seg at
Frp også er bundet til en plattform. Det de en gang mente,
mener de ikke lenger. Det de
en gang sa, trekker de tilbake.
Dagen derpå slettes alle meldinger.»
Politisk redaktør i Dagbladet,
Marie Simonsen.

Pappa Listhaug 1

✱✱«Det må komme en gullalder for melkeprodusenter.
Vilkårene må bli bedre. Mange
tror at det dumper millioner i
postkassa vår når vi ligger på
sofaen. Slik er det ikke.»
Jan Steffen Listhaug til
Dagbladet.

Pappa Listhaug 2

✱✱«Det finnes ikke en sjanse
å kunne drive landbruk uten
landbruksstøtte. Så mye kan
jeg i alle fall si, og legge til at jeg
er optimist. Det kan jo ikke bli
verre enn vi har det nå.»
Jan Steffen Listhaug til
Dagbladet.
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