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Jubileum
på EU-vis

det var ingen mangel på samtaleemner da EU
markerte 60-årsjubileet for Romatraktaten i
helgen. Flyktningkrisen mangler fortsatt et
omforent svar. Tyrkias president skjerper stadig
sine trusler. En trussel utgjør også arbeidsledigheten, selv om økonomien er i klar bedring.
Hellas-krisen ulmer. I enkelte østlige land går
demokratiet i feil retning, og konflikten mellom
Polen og EU spisser seg til. Nederlenderne
valgte EU, men hva med valgene i Frankrike og
Tyskland? Og om noen dager starter britenes
Brexit-prosess. Av både disse og flere grunner
kan EU og medlemslandenes ledere saktens ha
godt av en helg med tilbakeblikk.
romatraktaten – «grunnloven» for det som
senere skulle bli til EU – foreskriver «en stadig
tettere union mellom Europas folk». Traktaten
ble signert av de første seks statslederne, i en
fortsatt krigstrett verdensdel og med sterke innslag av
skepsis mot intensjonene.
Nye traktater og medlemsland er kommet til, antallet
skjøt fart med Jernteppets
fall og Europas gjenforening. I et 60-årsperspektiv
fremstår EU-prosjektet –
nøkternt bedømt – som
grunnleggende viktig for
vekst- og velstandsutviklingen i vår del av verden og for
den lengste fredsperioden i
Europas historie.

«Utfordringene i
dagens verden,
tilsier ikke bare
mer – men et
bedre – europeisk
samarbeid.»

Fredsprisen jubilanten mottok i 2012, var vel fortjent.
Og om EU frembyr rike
muligheter til relevant
kritikk, blir bildene som
tegnes lett noe unyanserte
under nasjonalpopulismens
fremvekst. Tilliten til EU er
jevnt over høy i de fleste av landene. Og hva er
alternativene til unionen? Når presidentene
Trump og Putin vil gjøre sine respektive nasjoner store igjen, inngår definitivt ikke et sterkt,
samlet EU i strategien. Utfordringene i dagens
verden, tilsier ikke bare mer – men et bedre –
europeisk samarbeid.

veien videre er den viktigste debatten som nå
føres i EU, i seg selv et sunnhetstegn for 60-årsjubilanter. Blant scenarioene synes et «EU i flere
hastigheter» å påkalle størst interesse. Grupper
av land kan velge grad av integrasjon og overnasjonalitet, noe som på lengre sikt kan bringe
britisk – og endog norsk – Europadebatt inn på
mer fruktbare spor. «Fremad i alle retninger» er
ingen suksessoppskrift, heller ikke for Europa.
Men «fremad i flere hastigheter» kan bli en
overlevelsesstrategi for EU.
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Ny lov, svakere re
Kommentar
Karianne
nergÅrd smiTT

Foreldrenettverk mot mobbing

elin dragland

Foreningen mobbing i skolen

mobbing
barns reTTigHeTer er null
verdt uten en slagkraftig, uavhengig klageinstans som håndhever loven og ansvarliggjør
skoler som bryter den. Før dette er på plass, vil ikke barn få
hjelp og mobbetallene vil ikke
gå ned.
nylig lanserTe regjeringen
forslag til ny mobbelov som
svar på Djupedalutvalgets rapport om en ny, kunnskapsbasert mobbepolitikk. Foreningen
Mobbing i skolen og Foreldrenettverk mot mobbing er to frivillige foreninger som kjemper
for en trygg skolegang for alle
barn. Vi gir råd til familier som
kjemper i avmakt mot et system preget av ansvarsfraskrivelser. Nettopp dette er fellesnevneren i saker som ikke løses. Som mødre har vi opplevd
fortvilelsen over å ikke få hjelp
og at barnet vårt ble tvunget til
skolebytte. Foreningene jobber
også med systemforbedringer,
og vårt viktigste råd til Djupedalutvalget var å få på plass en
ny, uavhengig klageinstans. Vi
er skuffet over at regjeringen
trosser, tunge faglige råd og vil
videreføre Fylkesmannen som
klageinstans, og at lovforslaget
svekker barns rettsvern sammenlignet med dagens opplæringslov §9a.
27. mars skal foreningene delta på høring i Kirke- utdannings
og forskningskomiteen, som
skal anbefale Stortinget om de
skal vedta den nye loven eller
ikke. Du, stortingsrepresentant
Anders Tyvand (KrF), har en
plass der blant våre fremste folkevalgte, og vi takker for ditt

dem deT gJelder: Det er ikke barnas interesser som blir styrket

i det nye lovforslaget.

engasjement for barn og gode
møter. Nylig foreslo KrF å opprette 19 fylkesvise mobbeombud. Mobbeombud er positivt i
forebyggende arbeid, men uten
autoritet har de ikke makt til å
skjære igjennom når skoler fraskriver seg ansvar. Det er avgjørende at KrF sørger for at de får
juridisk makt, et klart mandat
og er godt forankret i lovverk og
ny klageinstans. Uten dette blir
de nok en instans som kun kan
bidra med velment snakk,
mens tiden går og barna våre
visner.
dagens lov sikrer barnets
rett til enkeltvedtak, som er
den eneste juridiske knaggen
inn i Forvaltningsloven. Det er
viktig for å sikre dokumentasjon, god saksbehandling og
klagerett, og har vært avgjørende for at mobbeofre har vunnet
fram i erstatningssaker. I ny lov
fjernes retten til enkeltvedtak,
og erstattes av en ullen «aktivi-

FoTo: sHuTTersTocK

tetsplikt» som ikke gir samme
juridiske rettigheter.
en sKoleleder som ved
uaktsomhet ikke stopper grov
mobbing er i dag strafferettslig
ansvarlig. Ny lov skjerper teksten til grov uaktsomhet, og
innebærer et så klart forsett at
rektor nærmest egenhendig må
ha forvoldt alvorlig skade. Dette er et tydelig bevis på hvem
som får styrket sine interesser i
den nye loven. Det er ikke barna. Mobbing påfører barn alvorlige skader for livet, og med ny
lov vil rektorer som bagatelliserer barns opplevelser slippe
enda lettere unna straff. Vi etterlyser også en oppreisningsordning, slik at mobbeofre slipper lange, dyre og vanskelige
rettssaker for å få kompensasjon for et ødelagt liv. Dagens
lov er krystallklar på at elevens
subjektive opplevelse av trygghet er avgjørende for hvorvidt
lovens krav er oppfylt. I ny lov

