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Sotsji-OL ble et tilbakeslag for miljø og menneskerettigheter i Russland. 
Bellonas gravejournalistikk og store kontaktnettverk har avslørt alvorlige 
miljøskader og trakassering av sivilsamfunnet.
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Sotsji-OL ble et tilbakeslag for miljø og menneskerettigheter i Russland. 
Bellonas gravejournalistikk og store kontaktnettverk har avslørt alvorlige 
miljøskader og trakassering av sivilsamfunnet.

Helt siden Sotsji i 2007 ble utnevnt til OL-arrangørby, har Bellona fulgt 
forberedelsene tett. Rapportene fra våre kontorer i St. Petersburg og 
Murmansk har vært entydige: Byggingen av idrettsanlegg og infrastruktur 
har vært til stor skade for miljøet i området. Drikkevannskilder har blitt 
forurenset. De som har forsøkt å protestere har blitt forsøkt kneblet av 
myndighetene. 

Bellona er helt avhengig av midler fra næringsliv og private støttespillere 
for å kunne følge opp kritikkverdige forhold innenfor miljø og sivilsamfunn.   
Bidraget fra Arne Vidar gjorde det mulig for Bellona å kunne følge 
forholdene i Sotsji enda tettere enn vi ellers kunne gjort. Vi er svært 
takknemlig for 

Charles Digges, redaktør for www.bellona.org, var i desember 2013 
i Tallinn for intervjue miljøaktivisten Suren Gazaryan, som hadde blitt 
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tvunget til å flykte i eksil etter å ha protestert mot 
de lokale miljøkonsekvensene av OL-utbyggingen.

Sammen med bellonister fra våre kontorer i 
Russland reiste Digges til OL-byen og området 
rundt i ukene før OL-åpningen. Der besøkte 
han småbonden Tatyana og Andrei Kunin, som 
hadde fått gården sin ødelagt av utbyggingen av 
steinbrudd og søppeldynger, stikk
i strid med lovnadene fra myndighetene. 

Bellonas reportasjeteam møtte og intervjuet senere Evgeni Vitishko like 
før han ble arrestert på bakgrunn av absurde anklager om banning på 
en bussholdeplass. Vitishko hadde stått i spissen for organisasjonen 
Environmental 
Watch on North 
Caucasus (EWNC) 
sine protester mot 
miljøkonsekvensene 
av Sotsji-lekene, og ble dermed en brysom mann for OL-arrangørene. 

De neste ukene har Bellona stått i tett kontakt med den fengslede 
miljøaktivistens advokat, Alexander Popkov, og dermed kunnet 
viderebringe den siste utviklingen til norske medier. Kontakten med 
EWNC gjorde også at vi kunne skrive om og formidle nyhetene om enda 
flere arresterte aktivister før og under lekene.

Mye takket være Bellonas innsats ble prosessen mot Evgeni Vitishko en 
stor sak i norske medier. Dagens Næringsliv, som Bellona hadde daglig 

Bidraget fra Arne Vidar gjorde det mulig 
for Bellona å kunne følge forholdene i 

Sotsji enda tettere enn vi ellers kunne gjort.
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kontakt med under lekene, hadde tre dobbeltsider om Vitishko. 
TV2 fulgte opp med en rekke innslag.

Internasjonal oppmerksomhet er avgjørende for å sikre Vitishko og andre 
lokale miljøvernere mot videre trakassering, og vi er meget fornøyde med 
å ha hjulpet dem med å nå ut i offentligheten utenfor Russland.

I et av oppslagene i DN krevde Bellona at Erna Solberg skulle møte 
representanter for Vitishkos organisasjon under hennes Sotsji-besøk. Det 
er god grunn til å tro at fokuset på Vitishko var sterkt medvirkende til at 

Solberg gjennomførte et slikt møte, noe som også ble dekket i norske 
medier.

Bellonas innsats og kontinuerlige undersøkende journalistikk har utgjort 
en forskjell. Et bevis på dette er at Bellona og Sotsji er omtalt i hele 154 
mediesaker i 2014.

Blant oppslagene finner vi bl.a. følgende:
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- Dagens Næringsliv (DN), som var på 
reportasjereise i og rundt Sotsji før og under OL, 
har skrevet hele tre helsides saker om Evgeni 
Vitishko og prosessen mot ham. Bellona var 
intervjuet i samtlige.

- Både VGs nett- og papirutgave presenterte 
miljøarbeidet som er blitt gjort av Vitishko og 
EWNC i store saker. Begge steder ble sitater fra 
Bellonas intervju brukt.

- Bellonas daglige leder Nils Bøhmer ble intervjuet to ganger på NRK 
radio i forbindelse med Vitishko-saken.

- Nyhetsbyrået NTB sendte ut en rekke nyhetsmeldinger om Vitishko og 
andre lokale miljøaktivister. Dette omfatter bl.a.:

•	 Vitishkos arrestasjon
•	 Da Vitishko ble dømt til tre års straffarbeid
•	 Da Vitishko satte i gang sin sultestreik i protest mot dommen
•	 Da Bellona krevde at Erna Solberg måtte ta opp Vitishko-saken med 

russiske myndigheter
•	 Da Erna Solberg hadde møtt Russlands statsminister Dmitri Medvedev 

og tok opp menneskerettsituasjonen
•	 Da Bellona krevde et møte og da to av hans kolleger fra EWNC ble 

anholdt av politiet

Photo: Bellona
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Jailed ecologist again missing in authorities’ hands 
while post-Olympic crackdown on activists rolls on >>

Vitishko again disappears and more activists 
detained on Sochi’s closing day, answering 
uncomfortable questions >>

Norway brings heat to Sochi over Russian 
environmentalist’s jailing >>

Jail officials confirm Vitishko en route to prison 
colony in Tambov Region but won’t say to which >>

Jailed Sochi Olympic environmentalist on day 6 of 
hunger strike for his freedom as advocates for his 
freedom get hauled in >>

Vitishko secretly shipped to Krasnodar as Pussy Riot, 
from detention in Sochi, condemn the move >>

Prisoners’ advocacy group and lawyer confirm 
jailed ecologist Vitishko found alive, though ill, in 
Krasnodar prison >>

Imprisoned environmentalist’s location still 
unconfirmed after supposed jail transfer >>

February 14, 2014

February 17, 2014

February 18, 2014

February 19, 2014

February 21, 2014

February 24, 2014

February 26, 2014

February 28, 2014

Bellona artikler

http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jailed-ecologist-missing-authorities-hands-post-olympic-crackdown-activists-rolls
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jailed-ecologist-missing-authorities-hands-post-olympic-crackdown-activists-rolls
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-vitishko-disappears-activists-detained-sochis-closing-day-answering-uncomfortable-questions
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-vitishko-disappears-activists-detained-sochis-closing-day-answering-uncomfortable-questions
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-vitishko-disappears-activists-detained-sochis-closing-day-answering-uncomfortable-questions
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-norway-brings-heat-sochi-russian-environmentalists-jailing
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-norway-brings-heat-sochi-russian-environmentalists-jailing
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jail-officials-confirm-vitishko-en-route-prison-colony-tambov-region-wont-say
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jail-officials-confirm-vitishko-en-route-prison-colony-tambov-region-wont-say
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jailed-sochi-olympic-environmentalist-day-6-hunger-strike-freedom-activists-report
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-jail-officials-confirm-vitishko-en-route-prison-colony-tambov-region-wont-say
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-breaking-yevgeny-vitishko-transferred-penal-colony-today
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-prisoners-advocacy-group-confirms-jailed-ecologist-vitishko-found-alive-though-ill-krasnodar-prison
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-another-sochi-activist-arrested-krasnodar-police-open-war-environmentalists
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-imprisoned-environmentalists-location-still-unconfirmed-supposed-jail-transfer
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-another-sochi-activist-arrested-krasnodar-police-open-war-environmentalists
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Olympic gashes and landfills cleave nature, and 
locals’ hearts >>

Another Sochi activist arrested as Krasnodar police 
open war on environmentalists >>

Sochi Olympic torch light to 
commemorate ecological wasteland >>

Sochi Environmental activist gets three years in 
prison for eco-critique of the Olympics >>

Exiled activist’s Olympic torch illuminates Sochi’s 
environmental ruin and Kremlin graft >>

Freeing few so many can live in Hell: Putin’s Sochi 
bait and switch and Olympic ‘protest zones’ >>

Olympic climate change hitting Krasnodar hard >>

Maverick Russian ecologist unafraid of Olympic 
jailing, and rooting for his team >>

Bogus public cussing charge earns Sochi 
ecological activist 15 days in jail >>

January 11, 2014

December 17, 2013

January 25, 2014

January 27, 2014

January 30, 2014

February 5, 2014

February 3, 2014

February 7, 2014

February 12, 2014

Bellona artikler

http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-01-olympic-gashes-landfills-cleave-nature-locals-hearts
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-01-olympic-gashes-landfills-cleave-nature-locals-hearts
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-another-sochi-activist-arrested-krasnodar-police-open-war-environmentalists
http://bellona.org/topic/russian-human-rights-issues/sochi-russian-human-rights-issues/page/2
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-sochi-olympic-torch-light-commemorate-ecological-wasteland
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-sochi-environmental-activist-gets-three-years-prison-eco-critique-olympics
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/sochi-russian-human-rights-issues/2013-12-exiled-activists-olympic-torch-illuminates-sochis-environmental-ruin-kremlin-graft
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/sochi-russian-human-rights-issues/2013-12-exiled-activists-olympic-torch-illuminates-sochis-environmental-ruin-kremlin-graft
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-01-freeing-many-can-live-hell-putins-sochi-bait-switch-olympic-protest-zones
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-01-olympic-climate-change-hitting-krasnodar-hard
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-another-sochi-activist-arrested-krasnodar-police-open-war-environmentalists
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-01-maverick-russian-ecologist-unafraid-olympic-jailing-rooting-team
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-another-sochi-activist-arrested-krasnodar-police-open-war-environmentalists
http://bellona.org/news/russian-human-rights-issues/2014-02-bogus-public-cussing-charge-earns-sochi-ecological-activist-15-days-jail
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Miljøstiftelsen Bellona

Maridalsveien 17B

0505 Oslo

Charles Digges
redaktør og journalist.

Charles har bachelor- og mastergrad i russisk 
litteratur fra Harvard University. Han har skrevet 
for en rekke store aviser og mediehus verden over, 
som The Moscow Times, the International Herald 
Tribune, BBC, The Nation og Amsterdams De 
Volkskraant. Han har dekket store konflikter og 
klimasaker, blant annet over store deler av Afrika, og var med på å starte 
opp den nederlandskfinansierte mediegruppen WIR i Nairobi, Kenya, 
øst-Afrikas eneste uavhengige nyhetsbyrå. Han har jobbet i Bellonas 
Russland-gruppe siden 2001 og skriver for de engelske Bellona-sidene 
bellona.org.

Charles har sammen med kollegaer fra våre kontorer dekket miljø- og 
menneskerettighetsspørsmål før, under og etter OL i Sotsji.



 
 

Miljøstiftelsen Bellona 
Uttak 20.03.2014 

98 artikler 
 
 
 
 
 

 

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL
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Godt studievalg: Detduer godpå, det duelsker
og detdu kanforventeat noen ervillige til
å betalefor.

Tormod Slåtsveen

Twitret om: Studievalg

Hannelore Selbekk bruker fire spalter i
Adresseavisenmandag10.mars på å
bekymre seg over at hennes elever får
bruke datamaskin på eksamen.Alt var så
mye bedre før – da elevenemåtte bruke
blyant og viskelær, og til nød fikk tamed
en norsk-tysk ordbok til hjelp på prøven.

Ja, for det er vel slik at vi også i arbeid-
slivet er nødt til å tilegne oss ny kunn-
skap på gamlemåten?Vi besøker bibli-
oteket og finner et leksikon, en ordbok
eller annen faglitteratur, og leser de
samme sidene omog om igjen helt til vi
kan det utenat.Eller vi tar et kurs, hvor
selvfølgelig all bruk av datamaskin er
forbudt,mobilenmå legges igjen
hjemme og der innleveringermå skrives
for hånd og leveres personlig til fore-
leser.

I Selbekks virkelighet skaper datamaski-
nen, smarttelefoner, sosialemedier,
internett, google og snapchat bare for-
styrrelser,hindringer og frustrasjon. I
vår virkelighet er det helt nødvendig å
bruke disse verktøyene,også i under-
visning.Vi er spesielt overrasket over at
disse holdningene kommer fra en frem-
medspråklærer.For i hvilket fag er det
lettere å oppdage juks og plagiat enn i
fremmedspråk?Ved å følge opp en
skriftlig innleveringmed en kort samtale
med den aktuelle eleven om innholdet
harman en plagiatsjekk så god som

Ifølge elev- og lærlingombudene i Nord- og Sør-Trøndelag er det nødvendig å bruke data-
maskiner i undervisningen. Foto: SHUTTERSTOCK

I vår virke-
lighet er
det helt
nødvendig
å bruke
disse verk-
tøyene,
også i un-
dervisning.

noen,og det helt uten bruk av data-
maskin eller internett.

Selbekk er opprørt over det hun kaller
en «tiltagende juksekultur blant elev-
ene».Vår erfaring er at de aller fleste
elever er veldig opptatt av å få gode ka-
rakterer.Hvisman som lærer opplever at
elevene jukser for å få til dette, er det
grunn til å spørre seg ommandriver god
nok undervisning og vurdering.Hvis
lærere opplever at det er vanskelig å
oppdage om en elev jukser eller ikke, så
måman endre på undervisningsformen,
vurderingsmetoden, eller begge deler.
Man kan ikke skylde på det teknologiske
fremskrittet, og nærmest kaste inn hånd-
kleet sompedagog fordi elevene har lov
til å benytte de hjelpemidlene de faktisk
forventes åmestre i dagens samfunn.

Det finnes fremdeles lærere som ikke
har tatt steget inn i detmoderne sam-
funnet,men fremdeles underviser på
gamlemåten.Disse lærerne blir gjerne
frustrerte når rammene endres, for ek-
sempel når datamaskin blir tillatt på
prøver, eller når tallkarakter ikke lenger
er god nok tilbakemelding på elevenes
kompetanse.Mange slike læreremener
også at de ikke trenger etter- eller vide-
reutdanning.Elevene til disse lærerne
trenger noen sompasser på at deres
rettigheter blir ivaretatt.Elev- og lær-
lingombudet tar saken!

Innlegg

TORUN
HEGRE
Elev- og
lærlingombud
i Nord-Trøndelag

Et gammeldagslæringssyn

Tidenes
største kvin-
nedemon-
strasjon
Mandag10.3.har Adresseavi-
sen en artikkel om«Tidenes
største kvinnedemonstras-
jon» 8.mars.Videre kan vi
lese:«Ingen kan huske å ha
sett såmange kvinner på
Torvet i Trondheim som
under årets 8.mars-marker-
ing?»Artikkelen forteller om
hvormange unge kvinner
som engasjerer seg.Det er
veldig bra!Men?
Ikkemed ett ord nevner

Adresseavisens artikkel at
kvinnene ikke var aleine på
Torvet i Trondheim8.mars.
Adressa forteller at 3500
mennesker gikk i tog.Det er
rett,men det var ikke 3500
kvinner.Det varmangemenn
der også,og særlig var det
mange ungemenn.Det var
flott å se! 8.mars gikk tusen-
er av kvinner ogmenn over
hele landet ut på gatene for å
markere sinmotstandmot
innføring av reservasjonsrett
for fastleger.Både kvinner og
menn engasjerer seg i denne
saken.Det burde Adressa ha
fåttmed seg.
LAILA ENGAN

Min
hjertesak

Vårlige
instinkt
Jo, dette vil jeg absolutt
kalle for vår,
disse landskap der barmark
ogmildhet rår,
dette fravær av kulde, av is
og av snø
som lar oss få slippe å vente
på tø,
disse hint om at leirkall'n er
godt i gang
med skjelmske små smil
og sin lyse sang,
det at bjørka er rådvill og
ganske ør
og tenker på å sprette ut
ukesvis før
den egentlig skal,men
«pytt» og «la gå»
sånn er det når vårlige
instinkt får rå'!

RANDI S. NIELSEN

Dagens dikt

Man skulle tro at graviditet er
en sykdom sommåbek-
jempes som en hvilken som
helst annen epidemi.Her er
det ikke snakk omnoen om-
kamp omabortloven,den
saken ligger fast.Men at
helsefagpersonell som ikke
har samvittighet i å delta på
dette svært etisk følsomme
området, er vel faktisk ikke
detminste rart.Manmåha
lov til, og å tåle å se begge
sider av dette. Situasjonen er
sårbar for alle involverte, ikke
bare for kvinnen/jenten,men
også det unnfangede barnet
og leger og øvrig helseperso-
nell.Det skal ikke være noen
skamå føde et nytt barn til
verden.
LEON K. JENSEN

Er graviditet
en sykdom?

Jeg er forundretover at fas-
tlegeordningen brukes som
argumentmot reservasjons-
retten i abortdebatten.
Detmå da væremulig å

lage regler for fastlegene som
gjør det lettere å henvise til
en annen lege i spørsmål som
angår tro og personlige tank-
er om liv og altfor tidlig død.

ERLING ANDERSEN

Fastlege-
ordningog
reserva-
sjonsrett

Elbil igjen
Bellona vedMartinNielsen gir
et støyende tilsvar på kronikken
jeg hadde omelbiler og klima-
gasser her i avisa 25.2.
Jeg skrev at Bellona er en

lobbyorganisasjon. Istedenfor å
fortelle leserne hvordan bind-
ingen til elbil-industrien er,
skriverNielsen at Bellona har
vært på tur til Sotsji-OL og
jobbetmedmiljø der.Spørsmå-
let er:Hvordan er Bellona sine

økonomiske bindinger til elbil-
industrien?
Viktigere enn dette er natur-

ligvis spørsmålet om elbil-sats-
ingen iNorge har en positiv
eller negativ klimaeffekt.Viktig
her er om en families innkjøp av
elbil kommer til som en ekstra-
bil for å høste privilegiene som
elbilbruken gir eller om elbilen
erstatter eksisterende konvens-
jonelle biler. I kronikkenmin

brukte jeg data fra en under-
søkelse avHalvorsen og Frøyen
somviste at 93 prosent av hush-
oldningenemed elbil hadde
konvensjonell bil i tillegg. Dette
talletmå sees i lys av at et lite
mindretall av norske husholdn-
inger har to biler (15 prosent for
noen år siden i følge Statistisk
Sentralbyrå).
Disse tallene begynner nå å

bli litt gamle nå,og sannsynlig-

vis har andelenmed konvens-
jonell bil i tillegg blitt redusert
noe som følge av nye ogmer
velutviklete elbiler.Menmeg
bekjent har vi ikke noe nyere
tallmateriale som vi kan feste lit
til.Det nytter ikke somNielsen
gjør å vise til lite troverdige tall
fra interesseorganisasjonen
Elbil-foreningen.
I et innlegg her 8.3 skriver

TrondVidar Johansen at en klar

fordelmed elbilen er at den gir
lave, eller ingen, lokale foru-
rensninger i byer og tettsteder.
Dette er riktig.Men samtidig
hjelper det lite i en by som
Trondheimhvis kommunen
samtidig har frislipp for kjøring
med piggdekk hele vinteren
gjennom.

ANDERS SKONHOFT
Professor samfunnsøkonomi NTNU

ESPEN AGØY
HEGGE
Elev- og lærling-
ombud
i Sør-Trøndelag
www.elevombudet.no
www.eloint.no

Elbil igjen Adresseavisen 1 12.03.2014
Bellona ved Martin Nielsen gir et støyende tilsvar på
kronikken jeg hadde om elbiler og klimagasser her i avisa
25.2.
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Nyttig kunnskap: Assa,det erklartat om du
akkurat hartatt enmasterpåKrim-halvøya og er
traineei NUPIsåkommer denne invasjonensom
bestilt.

workingclasshero

Twitret om: Krim

Professor Anders Skonhoft vedNTNU
kritiserer både elbiler og Bellona i Adres-
sa 25. februar.Han feiler på begge punk-
ter.

Typisk for elbilmotstandere er at de ikke
har oppfattet at en koordinert elbil- og
fornybarpolitikk handler om samfunn-
somlegging i klimavennlig retning.Vi
kan ikke vente til hele verden har ren
elektrisitet før vi starter elbilutvikling og
-utrulling.Elbilen har den uomtvistelige
fordelen at selve kjøreturene foregår
utslippsfritt.CO2-utslippet er dermed
flyttet til derman kan gjøre noemed det:
I kraftproduksjonen og i produksjonen
av selve bilen.

Skonhofts syn på elbilen er foreldet og
basert på gamle tall. I dag har det kom-
met stadig bedre elbilermed rekkevidde
oppmot 500 kilometer. I en undersø-
kelse blant Elbilforeningensmedlem-
mer oppgir 87 prosent at elbilen erstat-
ter en fossildrevet bil.

Ifølge Anders H.Strømman vedNTNU
– som imotsetning til Skonhoft faktisk
forsker på elbiler og forurensning – kan
elbilene gi betydelige gevinster: Ifølge
hamgir en elbil somgår på ren vannk-
raft et utslippskutt på omkring 60 pro-
sent sammenlignetmed en konvens-
jonell bil, og da er utslippene fra pro-
duksjonen av bilen tattmed.Detmeste
av de resterende 40 prosentene kan
kuttes ved at energien brukt til produks-
jonen av bilen også blir ren.

Når Skonhoft skriver omdet europeiske
klimakvotemarkedet, overser han føl-
gende viktige poeng:Når fossilbiler i for
eksempel Tyskland byttes utmed elbiler,
flytterman utslippene fra transportsek-

Blant Elbilforeningens medlemmer oppgir 87 prosent at elbilen erstatter en fossildrevet bil.
Foto: INTS KALNINS/REUTERS/NTB SCANPIX

Elbilen har
den uom-
tvistelige
fordelen at
selve kjøre-
turene
foregår
utslipps-
fritt.

toren, som ikke er en del av kvotemarke-
det, til en sektor som er en del av kvote-
markedet – kraftproduksjonen.Dermed
må også de som tror helt og fullt på kvo-
temarkedslogikken være enige i at elbi-
len fører til utslippsreduksjoner.

Om Skonhoft var langt ute på viddene i
sin omtale av elbilen,overgår han seg
selv når han omtaler Bellona som en
«betalt lobbyist for pengesterke in-
teressegrupper».Når vi i Bellona gjør
våre prioriteringer, er det utelukkende
hensynet tilmiljøet sombestemmer.
Hadde Skonhoft satt seg inn i hva Bello-
na bruker tiden på,hadde han innsett
hvor feil han tar.En av våre viktigste
kampsaker har i årevis vært å holde de
sårbare havområdene utenfor Lofoten
oljefrie. Skonhoft har kanskje god fanta-
si,men han vil ha problemermed å dikte
opp et eneste holdbart argument for at
det er økonomisk gunstig for Bellona å
kjempemot den søkkrike oljeindustrien.

La oss også se på Bellonas engasjement
knyttet til Russland og Sotsji-OL.Med et
eget reportasjeteam var vi i området før
lekene,og avdekket alvorligemiljøskad-
er og trakassering av politiske aktivister.
Vi intervjuetmiljøverneren og sam-
vittighetsfangenEvgeni Vitishko kun
dager før han ble arrestert på bakgrunn
av fabrikkerte anklager. Senere har vi fått
hans historie ut imediene,og vi står i tett
kontaktmed organisasjonen hans for å
spre nyheter omandre grunnløse arres-
tasjoner.Ville Bellona gjort dette hvis vi
kun var en lobbyist for dem somkan
betale for seg?Selvfølgelig ikke.

Skonhofts innlegg framstår somhjel-
peløst når påstandene hans så til de
gradermangler belegg.

Innlegg

MARTIN
HVIID
NIELSEN
Rådgiver, klima,
energi og transport
i Bellona

Send oss din mening om denne saken! debatt@adresseavisen.no

Elbilener enklimavinner

Returner OL-
medaljene!
Send tilbakeOL-medaljene
fra Sotsji! Det kan vel ikke
være særlig stas i å ha disse
medaljene når vi ser hvordan
Putin tydeligvis har prøvd å
brukeOL-arrangementet til å
høste goodwill for å rett-
ferdiggjøre provokasjonene
overforUkraina.
Hadde disse framstøtene

motUkraina skjedd førOL,
hadde det sikkert vært
mange svarteOL-tv-skjermer
rundt omkring i verden.

BÅRD

Min
hjertesak

Vind-terdikt
2014
En stedig sønnavind
feier over land på langs
gjennom lange
vinteruker.
- uten stans,
har ingen luker.
Varer ved, gir ingen fred.

Ja vinden kommer
i fra sør.
Utenmedbrakt,
ingen bør.
Vinden er
fullstendig tørr!
Slik har vi aldri
hatt det før.

Snø:kun den som
falt i fjor.
Og regnet:
treffer heller ikke jord.
Allnaturen trenger vann!
Og ved hjelp av
vindens krefter
skaper dette ildebrann!

KARI

Dagens dikt

Foto: GORM KALLESTAD/NTB
SCANPIX

Over to hele sider kan
Adresseavisen 3.mars for-
telle atNTE ogTrønder-
energi går sammenmed
andre omå sette opp vind-
møller på Fosen.Deres kun-
der, som ikke alle liker disse
planene, står fritt til å velge
andre leverandører av elek-
trisk kraft.Kraftselskapene
ser derfor ut til å drive et
farlig spill.OmStortinget vil
føle seg bundet helt til 2035
av vedtak om subsidiering
av vindkraft som er gjort av
dagens politikere, er også
tvilsomt.

ODD W. ANDERSEN
Pensjonert professor i elkraftteknikk

Vindmøller
på Fosen

Det virker formeg somat
kommunen har engasjert seg
i snarveien til en eksplosiv
kostnadsutvikling.Eller er
dette bildet et uttrykk for at
ikke bare norsk rettskrivning
er vanskelig?

HENK BARKEY

Kommunal
skilting

Foto: PRIVAT

På vegne av godt voksne og
modnemennesker opp-
fordrer vi NRK til å få flere
programmer laget av Tore
Strømøy.
Vi vil ha programmer som

er jordnære, ekte,menneske-
lige og følsomme.Dette er det
Tore Strømøy som er den
beste til å lage.Mange, svært
mange, liker Tore på sporet,
men denmannen har tidlig-
ere vist at han kan såmye
mer.Tore er også den som
har fått en europeisk pris for
programmer han har laget.
Vi godt voksne seere for-
langer flere programmer
laget av Tore Strømøy og
gjerne ogsåOddgeir Bruaset.
Vi er lei av jallaprogrammer
laget av og for 30 – 40- år-
inger.

SPEKULATOR

La ossfå mer
med Tore
Strømøy

Elbilen er en klimavinner Adresseavisen 1 05.03.2014
Professor Anders Skonhoft ved NTNU kritiserer både elbiler
og Bellona i Adressa 25. februar. Han feiler på begge
punkter.

Jeg føler meg like ungdommelig  
og energisk som en ni år  
gammel gutt
Zimbabwes president Robert Mugabe, som fylte  
90 år fredag, under gårsdagens bursdagsfeiring

To drept og 22 såret i bombeangrep
Bangkok: En tolv år gammel gutt og en kvinne ble drept 
da en bombe gikk av i et forretningsstrøk i Bangkok 
søndag, opplyser helsepersonell. 22 andre ble såret av 
bomben, som gikk av ved en protestleir. Angrepet kom 
få timer etter at tilhengere av statsminister Yingluck 
Shinawatra varslet at de ville iverksette mottiltak mot 
demonstrantene som i mange uker har holdt stand i den 
thailandske hovedstaden.   NTB

Syria åpner for samarbeid med FN
Damaskus: Syria er villig til å samarbeide om resolu
sjonen som skal gi tilgang for humanitær nødhjelp, 
men krever respekt for landets suverenitet. FNs sikker
hetsråd har enstemmig vedtatt en resolusjon som 
krever at Syria gir fri adgang til å få nødhjelp inn i det 
borgerkrigsherjede landet. Forutsetningen er at resolu
sjonen «respekterer statens suverenitet og at den følger 
prinsippene om nøytralitet, åpenhet og ikkepolitisk as
sistanse», sier det syriske utenriksdepartementet.   NTB

Flere i Skottland  
ønsker løsrivelse
EDinBurgh: Tautrekkingen 
om pundet ser ut til å ha 
gitt de skotske separatis
tene et lite løft. Ledelsen 
i London har gjort det 
klart at skottene ikke kan 
regne med å beholde pun
det dersom de stemmer 
ja til selvstendighet den  
18. september. Pundet og 
EUmedlemskap er to av 
den skotske førsteminis
ter Alex Salmonds (bildet) 
viktigste byggesteiner for 
et selvstendig Skottland.   
NTB

angrEp: En soldat tar bilder av åstedet der en bombe 
gikk av i Thailands hovedstad i går.  Foto: Wally Santana, aP

20 soldater drept 
i Taliban-angrep
kaBul: 20 afghanske sol
dater ble drept og syv kid
nappet da Taliban gikk til 
angrep på en militærbase 
øst i Afghanistan søndag 
morgen, ifølge tjeneste
menn. Angrepet skjedde 
i Ghaziabad i provinsen 
Kunar like ved grensen til 
Pakistan.   NTB

Nok en miljø-
verner pågrepet
sotsji: På OLs avslutnings
dag ble miljøaktivisten 
Olga Noskovets pågrepet 
i Sotsji, ifølge Bellona. 
Hun representerer den 
samme organisasjonen 
som Jevgenij Vitisjko, 
som nylig ble idømt flere 
års fengsel, nemlig EWNC. 
Noskovets ble pågrepet av 
politiet i Sotsji, tatt med 
til et ukjent sted og fratatt 
mobiltelefonen. Men hun 
rakk å sende ut en melding 
på Twitter.   NTB

trygt: – Det er første gang vi er her. Først nå er det trygt nok, forklarer Andrej Losonjuk. – Ilja er for liten til å huske                  hva han har sett i dag. Men han kommer til å vite at han har vært her, sier han.

denten en stor mengde inter
essante opplysninger da han 
rømte hals over hode. Noen av 
papirene er brente i kantene 
etter et mislykket forsøk på å 
tilintetgjøre dem. 160 saksmap
per med kontrakter, kvitteringer 
og lignende bel funnet i en sjø i 
nærheten.

Ifølge journalister som har 
sett dokumentene er det nok til å 
holde etterforskerne beskjeftiget 
i flere måneder. 

– Det sies at folket har de 
lederne de fortjener, sier Ale
xander, et aldrende medlem av 
Maidans militser som til daglig 
jobber som advokat. 

– Jeg synes at vi har gjort oss 
fortjent til noen ærlige og rede
lige ledere etter dette, fortsetter 
han.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

Usikker fremtid venter
Det er reell fare for split-
telse av Ukraina langs de 
språklige og kulturelle 
forskjellene mellom øst og 
vest, mener ekspert.

– Situasjonen er svært labil. Den 
styrkede opposisjonen i parla
mentet prøver å få kontroll, men 
jeg tor ikke den har spesielt stor 
støtte blant demonstrantene, 
sier Karsten Møller, senior
analytiker ved Dansk institutt 
for internasjonale studier.

– Det mest urovekkende er 
at det er reell fare for at landet 
splittes. Det er meget urovek
kende hvis vi ender i en situa
sjon der det østlige Ukraina står 

steilt overfor den vestlige og 
sentrale delen, sier Møller. Han 
viser til at mange ukrainere ser 
russiske TVnyheter, der de
monstrantene kun omtales som 
ekstremister og fascister.

– Jeg har selv snakket med 
fornuftige venner på Krim
halvøya som tror på den russiske 
propagandaversjonen, sier han. 

– Det er verken i Ukrainas, 
Russlands, Europas eller USAs 
interesse å se landet delt. Det 
er ikke i noens interesse å se 
volden komme tilbake og situa
sjonen eskalere, var gårsdagens 
kommentar fra Susan Rice, sik
kerhetsrådgiver for USAs presi
dent Barack Obama.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

utland // 17
Bergens Tidende mandag 24. feBruar 2014

Nok en miljøverner pågrepet Bergens Tidende 24.02.2014
Sotsji: På OLs avslutningsdag ble miljøaktivisten Olga
Noskovets pågrepet i Sotsji, ifølge Bellona. Hun
representerer den samme organisasjonen som Jevgenij
Vitisjko, som nylig ble idømt flere års fengsel, nemlig
EWNC.

Stavanger aftenblad  ·  mandag 24. februar 2014

Utland  11
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Tel Aviv
Drapsdømt 
amerikaner 
skutt i fengsel

Den draps-
dømte 
ameri-

kaneren Samuel 
Sheinbein ble i går 
skutt og drept av 
israelske sikkerhets-
styrker etter at han 
stjal et våpen og 
skjøt og skadet tre 
fengselsvakter ved 
Rimonim-fengselet. 
To av vaktene ble 
alvorlig såret, mens 
den tredje fikk let-
tere skader under 
skyteepisodens kri-
ver Haaretz.

BeiruT
Bilbombe drepte 
minst 14 i syrisk 
grenseby

En kraftig 
bilbombe 
eksploderte 

i går  like ved et felt-
sykehus i den syriske 
byen Atmeh. Minst 
14 mennesker mistet 
livet og 70 ble såret, 
ifølge kilder i den 
opprørskontrollerte 
byen.Byen ligger 
like ved grensen til 
Tyrkia. Målet for an-
grepet ser ut til å ha 
vært et feltsykehus 
som er bygget av 
Ghassan Abboud, en 
syrisk forretnings-
mann med base i 
Dubai. Han eier blant 
annet den private 
TV-stasjon Orient 
Television, som også 
sender i Syria, og dri-
ver veldedighet for 
syriske flyktninger. 
(NTB)

TAllinn
Estlands  
statsminister 
går av

Andrus An-
sip har vært 
Estlands 
statsminister 

i tre perioder, men 
nå er det snart slutt. 
Søndag ble det kjent 
at han leverer sin 
avskjedssøknad til 
presidenten 4. mars.
Ansip har tidligere 
sagt at han ikke kom-
mer til å lede den 
neste regjeringen, 
og at han vil bane vei 
for sin etterfølger til 
statsministerposten 
som skal lede re-
gjeringskoalisjonen 
i forkant av valget 
neste år. (NTB) 

CArACAs

Hundretusener 
demonstrerte i Venezuela

Flere hundre tusen venezuelane-
re deltok lørdag i demonstrasjo-
ner for og mot president Nicolás 

Maduro. Den siste uken har det vært en 
rekke protester og voldelige sammenstøt 
mellom motstandere og tilhengere av re-
gjeringen i Venezuela. Lørdagens demon-
strasjoner var nok et eksempel på den 
dype splittelsen i landet. 

Samtidig som folkemassene fylte gate-
ne i hovedstaden Caracas, opplyste lan-
dets justisminister Luis Ortega at totalt 
åtte personer har mistet livet og over 100 
er skadd som følge av uroen. Det siste of-
feret var en kvinnelig student som lør-
dag ble erklært død, etter at hun tidligere 
i uken ble truffet i hodet av gummikuler. 

Hovedårsaken til protestene mot re-
gjeringen i Venezuela er den høye infla-
sjonen i landet, i tillegg til at kriminali-
teten har forverret seg voldsomt på kort 
tid.  (NTB)
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Nok en miljøverner  
 pågrepet i Sotsji

På OLs avslutningsdag i går ble 
miljøaktivisten Olga Noskovets 
pågrepet i Sotsji, ifølge Bellona. 

Hun representerer den samme organi-
sasjonen som Jevgenij Vitisjko, som ny-
lig ble idømt flere års fengsel, nemlig 
EWNC. Noskovets ble pågrepet av poli-
tiet i Sotsji, tatt med til et ukjent sted og 
fratatt mobiltelefonen. Men hun rakk å 
sende ut en melding på Twitter hvor det 
sto at myndighetene vil fengsle henne i 
15 dager, og at hun ble pågrepet sammen 
med en annen aktivist, David Khakim, 
ifølge Bellona. 

Både Khakim og Noskovets var 
sammen med punkrockerne i Pussy Riot 
da de nylig ble pisket av russiske kosakk-
militsstyrker under en opptreden i OL-
byen. Årsaken var at Pussy Riot fremførte 
en sang til støtte for Vitisjko. (NTB) 

DAmAskus

– FN-resolusjon må  
respektere oss

Syria er villig til å samarbeide 
med FN om resolusjonen som 
skal gi tilgang for humanitær 

nødhjelp, men krever respekt for landets 
suverenitet. FNs sikkerhetsråd har en-
stemmig vedtatt en resolusjon som kre-
ver at Syria gir fri adgang til å få nødhjelp 
inn i det borgerkrigsherjede landet. 

– Syria er villig til å samarbeide med 
FN og internasjonale humanitære orga-
nisasjoner for å sette resolusjon 2139 ut i 
livet, het det i en uttalelse fra det syriske 
utenriksdepartementet.

Forutsetningen er at resolusjonen «re-
spekterer statens suverenitet og at den 
følger prinsippene om nøytralitet, åpen-
het og ikke-politisk assistanse», het det 
videre. (NTB)

eDinBurgh
Ledelsen i London har 
gjort det klart at skot-
tene ikke kan regne 

med å beholde pundet dersom 
de stemmer ja til selvstendig-
het den 18. september. 

De skotske separatistene 
anklager engelskmennene for 
skremselspropaganda, og den 
første målingen etter krange-
len viser at ja-siden har kortet 
litt ned på forspranget til nei-
siden.

I en måling gjengitt i Scot-
tish Daily Mail har nei-sidens 
forsprang minket fra 11,6 til 
8,9 prosentpoeng.

Målingene i Skottland er 
fortsatt entydige på at et fler-
tall av innbyggerne ønsker å 
bli i den 307 år lange unionen 
med engelskmennene. Men 
separatistene ser uansett den 
siste utviklingen som positiv.

– Mange flere kan komme 
til å stemme ja enn nei på bak-
grunn av Westminsters forsøk 
på bøllevirksomhet, sier nest-

leder Nicola Sturgeon i nasjo-
nalistpartiet SNP til avisen 
The Scotsman.

Selvstyre
Samtidig sier flere skotter 
ifølge en annen meningsmå-
ling, at de ønsker mer finansi-
elt selvstyre, framfor det mer 
uforutsigbare alternativet full 
selvstendighet.

32 prosent av skottene øn-
sker utvidet finansielt selv-
styre, som mulighet til å skri-
ve ut skatter. 25 prosent øn-
sker at ting skal forbli som de 
er, mens 31 prosent er for full 
skotsk uavhengighet, viser 
målingen. Når velgerne blir 
bedt om å velge mellom full 
selvstendighet og økt finan-
sielt selvstyre, støttet hele 61 
prosent det siste alternativet, 
mens 39 prosent støtter full 
løsrivelse fra Storbritannia.

Den politiske analytikeren 
John Curtice mener at sva-
ret har mest å gjøre med usik-
kerheten mange føler når det 

snakkes om et selvstendig 
Skottland.

Meningsmålingen ble fore-
tatt i fjor, men ble først kjent 
for noen dager siden.

Skottene skal stemme over 
selvstendighet 18. september, 
men da skal de kun svare «ja» 
eller «nei» til om de er for et 
selvstendig Skottland eller 
ikke. 

Maktoverføring
Skottland har hatt en selv-
styreregjering siden 1999, og 
skottene styrer områder som 
helse, skole, miljø- og bolig-
politikk. Viktige områder som 
forsvar og utenrikspolitikk blir 
fortsatt styrt fra London. 

Alle de tre store britiske par-
tiene er imot skotsk selvsten-
dighet, men sier at de vil over-
føre mer makt til den skotske 
selvstyreregjeringen dersom 
et flertall svarer nei i folkeav-
stemningen. Det er imidlertid 
ikke klart hva denne makto-
verføringen vil bestå i. (NTB)

Storbritannia  Selvstendighet

Ja-siden går 
fram i skotsk 
skillsmissesak
hhTautrekkingen om pundet ser ut til å ha gitt de  

skotske separatistene en liten dytt fremover.

Mugabe: Jeg har energi som en 9-åring
mAronDerA
Jeg har energi som en  
niåring, fortalte en  
smilende Robert Mugabe 
til tusenvis av tilhengere 
som var møtt opp for å  
feire hans 90-årsdag.

Zimbabwes president, 
som fylte år fredag, 
hadde utsatt feierin-
gen til i går på grunn 

av en grå stær-operasjon i Sin-
gapore. 

I går viste Mugabe ingen 
tegn til dårlig helse da han fei-
ret 90-årsdagen på en fotball-
stadion i Marondera.

– Jeg føler meg like ungdom-
melig og energisk som en 9 år 
gammel gutt, forsikret han de 
frammøtte.

Det er en hel generasjon si-
den Mugabe i 1980 ble det frie 
Zimbabwes første president 
etter å ha ledet kampen mot 

det hvite mindretallsregimet 
til Ian Smith i den tidligere bri-
tiske kolonien Rhodesia. 

17 år tidligere var han med 
på å stifte frigjøringsorgani-
sasjonen ZANU-PF, som han 
selv senere ble leder av. Han 
tilbrakte ti år i fengsel og ledet 
deretter frigjøringskampen fra 
nabolandet Mosambik.

I de første årene var landet 

stabilt og økonomisk fram-
gangsrikt, med et landbruk 
som forsynte Afrika med hve-
te fra effektive farmer drevet 
av det hvite mindretallet. Han 
bygde også opp et av Afrikas 
beste helse- og utdanningssys-
temer.

Men allerede da viste fri-
gjøringsheltens autoritære og 
til dels paranoide sider seg da 
han slo til mot rivalen Joshua 
Nkomo, og på 90-tallet gikk 
han løs på de hvite farmerne, 
med katastrofale følger for 
landets økonomi.

Motivet var å overføre lan-
dets rikdommer til det fattige 
og svarte flertallet nå som de 
svarte hadde vunnet den po-
litiske makten. Men farmene 
ble gitt bort til venner i den 
nye eliten som ikke kunne sær-
lig mye om landbruk, og etter 
hvert tørket eksportinntekte-
ne inn. (NTB)

I 1980 ble han president.
 Foto: PHiliMon BUlawaYo

Zimbabwe  90 år

Hundretusener demonstrerte i Venezuela Stavanger Aftenblad 24.02.2014
Caracas Flere hundre tusen venezuelanere deltok lørdag i
demonstrasjoner for og mot president Nicolás Maduro. Den
siste uken har det vært en rekke protester og voldelige
sammenstøt mellom motstandere og tilhengere av
regjeringen i Venezuela.

Nok en miljøverner pågrepet i Sotsji NTBtekst 23.02.2014 20:45
Sotsji (NTB): På OLs avslutningsdag ble miljøaktivisten Olga Noskovets
pågrepet i Sotsji, ifølge Bellona.

Leter med lys og lykte Dagens Næringsliv Morgen 21.02.2014
SOTSJI: Norges IOC-medlem Gerhard Heiberg mener miljøbevegelsen leter
etter miljøskader som ikke finnes i Sotsji. - Det har vært en del klager på
miljø, og de har vi tatt imot og håndtert, sier IOC-medlem Gerhard Heiberg.

Vet ikke hvor han er Dagens Næringsliv Morgen 21.02.2014
Miljøaktivisten Evgenij Vitishko er sporløst borte, og støttespillerne er
bekymret. IOC mener saken ikke har noe med OL å gjøre.



- Ulovlig deportasjon av Vitishko Bellona 18.02.2014 17:12
- Mye tyder på at Pussy Riot-anholdelsen ble iscenesatt for
å trekke oppmerksomheten vekk fra russiske myndigheters
lovstridige behandling av Evgeni Vitishko, sier Bellonas Nils
Bøhmer.

Et orwellsk mareritt Bellona 18.02.2014 14:09
Russlands behandling av miljøverneren og
samvittighetsfangen Evgeni Vitishko bringer tankene hen på
George Orwells klaustrofobiske 1984-samfunn, skriver
Bellona på NRK Ytring.

Tre års fengsel for maling på gjerde NRK 18.02.2014 11:31
I skyggen av OL-festen fengsler russiske myndigheter en
miljøverner for en bagatell. Jevgenij Vitisjko må belage seg
på et tre år langt opphold i en arbeidsleir. Dette minner om
prosessen mot Alexander Nikitin, mener kronikkforfatterne.

AP: Pussy Riot-medlemmer arrestert i Sochi VG Nett 18.02.2014 11:14
To av medlemmene i punkbandet Pussy Riot ble pågrepet
av politiet tirsdag. Noen timer senere ble de satt fri igjen.

Sotsji-aktivist går til sultestreik etter dom NTBtekst 17.02.2014 18:17
Moskva/Oslo (NTB-Markus Weisser): En russisk miljøaktivist som er dømt til
tre års fengsel for å ha kritisert miljøskader i forbindelse med OL i Sotsji, har
gått til sultestreik.

Sotsji-aktivist går til sultestreik etter dom Adresseavisen 17.02.2014 12:45
Jevgenij Vitisjko ble i fjor dømt til tre års betinget soning i
en straffekoloni for å ha malt slagord på et gjerde.

Sotsji-aktivist går til sultestreik etter dom NTBtekst 17.02.2014 12:01
Moskva (NTB-AFP): En russisk miljøaktivist som er dømt til tre års fengsel for
å ha kritisert miljøskader i forbindelse med OL i Sotsji, har gått til sultestreik.
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Fengselsstraffen mot den rus-
siske miljøverneren Jevgenij Vi-
tisjko er blitt en symbolsak under 
vinter-OL i Sotsji. Både EU, USA 
og Den internasjonale olympiske 
komité (IOK) har bedt Russland 
ta en ny kikk på saken. 

Også Norge har reagert på Vi-
tisjkos skjebne, uten at hans navn 
ble nevnt konkret under møtet 
mellom Solberg og den russiske 
statsministeren Dmitrij Med-
vedev fredag. Men Solberg tok 
opp flere konkrete saker knyttet 
til Amnesty Internationals liste. 

– Hovedinntrykket er et godt 
møte i en god og vennskapelig 
tone, men selvfølgelig ikke akku-
rat den biten som dreier seg om 
menneskerettigheter. Man mer-
ker at de ikke liker å bli kritisert. 
Når man tar opp vanskelige saker, 
kommer de i forsvarsposisjon, 
sier hun. 

– Jeg tror de opplevde meg som 
både konkret og direkte i dette 
møtet. Det merket jeg også på 

dem, at de ikke synes det var det 
mest diplomatiske de hadde hørt, 
sier Solberg. 

– Rettsfarse
Jevgenij Vitisjko ble i 2012 ilagt 
en betinget dom for å ha sprayet 
ordet «tyv» på gjerdet til guver-
nøren i Krasnodar-regionen. 
Hensikten med aksjonen var å 
sette søkelys på miljøødeleggel-
ser under OL-utbyggingen. Viti-
sjkos anke ble avvist denne uken, 
og han må nå sone tre år i en straf-
feanstalt. 

Aktivisten selv avviser anklage-
ne og sier guvernørens eiendom 
ligger i en nasjonalpark hvor det 
ikke er lov å bygge. 

Bellona har fulgt saken hans på 
nært hold. De er skuffet over at 
Vitisjko ikke ble nevnt spesifikt av 
Solberg, men fornøyd med at hun 
understreket at russiske miljøor-
ganisasjoner gjør en viktig jobb. 

– Siden saken og dommen mot 
Vitisjko er bestemt fra Moskva, er 

det også politisk press mot ledel-
sen i Moskva som kan gjøre at han 
blir sluppet fri, sier Bellonas dag-
lige leder Nils Bøhmer. 

Han beskriver saken mot Viti-
sjko som en rettsfarse. 

Solberg erkjenner at det er ut-
fordrende å snakke om menne-
skerettssituasjonen og lovgiving 
for ikke-statlige organisasjoner. 

– De lytter, men de liker ikke 
det de hører, sier hun. 

Vanskelig situasjon
Hun traff før møtet med Med-
vedev blant annet Vitisjkos orga-
nisasjon EWNC og andre repre-
sentanter for sivilsamfunnet. Da 
fikk hun blant annet høre at man-
ge lokale aktivister som har kriti-
sert OL-utbyggingen i mediene, 
har fått problemer i etterkant. 

– De bekrefter at det har vært 
en vanskelig situasjon for men-
neskerettighetene i Russland. En 
hovedutfordring er vilkårlighet i 
rettsvesenet og problemer med 
bevisbyrden, sier Solberg. 

Svaret fra Russlands side er 
at de setter pris på et godt sam-
arbeid mellom sivilsamfunnet i 
Norge og Russland, samtidig som 
de forsvarer noen av reglene sine, 
forklarer hun. 

Solberg tok også opp den om-
stridte loven som forbyr homo-
propaganda, en lov som fikk stor 
oppmerksomhet i forkant av 
OL. 

– Jeg påpekte både den, og at 
det virker som man ikke etter-
forsker overgrep mot seksuelle 
minoriteter i respekt for mennes-
kerettighetene, sier hun. 

Mer nøkternt OL
I møte med norske medier ble 
statsminister Solberg også utfor-
dret på et eventuelt OL i Norge i 
2022. 

– Regjeringen har ikke fattet 
noen beslutning om Oslo 2022. 
Men vi er opptatt av at vi må se 
et annet OL i fremtiden. Det OL-
et som er her, er flott, men det er 
utenfor proporsjoner av hva de 

fleste land kan gjennomføre. Det 
er blitt for stort, vi må ned til et litt 
mer nøkternt system, sier stats-
ministeren.

Russland har fått mye kritikk 
for å ha brukt 300 milliarder kro-
ner på OL, mange ganger mer 
enn opprinnelig planlagt. Også 
anklager om korrupsjon har ha-
glet mot de russiske OL-arran-
gørene.

Russiske myndigheter forkla-
rer de skyhøye kostnadene med 
at bare en brøkdel av pengene 
er brukt på selve OL-anleggene, 
mens langt mer har gått til veier, 
jernbane og infrastruktur i Sotsji-
området. Korrupsjonsanklagene 
avvises.

Kristian  sKårdalsmo, ntB
redaksjonen@nationen.no

 ✱ POlITIskE sAmTAlEr

Solberg møtte Medvedev

PReSS
«Det er politisk press 
mot ledelsen i Moskva 
som kan gjøre at  
Jevgenij Vitisjko blir 
sluppet fri.» 
NIls bøhmEr  
dAglIg lEdEr bEllONA 

Midt under Russlands prestisjeprosjekt 
gikk Erna Solberg rett i strupen på sin 
russiske kollega. – Jeg tror de opplevde 
meg som konkret og direkte, sier hun. 

ol-møte: statsminister Erna solberg besøker ol og møtte fredag russlands statsminister dimitrij medvedjev til politiske samtaler.  fOTO: lIsE ÅsErud/NTb scANPIx

Solberg møtte Medvedev Nationen 15.02.2014
Midt under Russlands prestisjeprosjekt gikk Erna Solberg
rett i strupen på sin russiske kollega. - Jeg tror de opplevde
meg som konkret og direkte, sier hun.
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«Konkret og direkte»  
i møte med Medvedev
Midt under Russlands store 
prestisjeprosjekt gikk Erna 
Solberg rett i strupen på sin 
russiske kollega. – Jeg tror 
de opplevde meg som både 
konkret og direkte, sier stats-
ministeren. 

Fengselsstraffen mot den russiske 
miljøverneren Jevgenij Vitisjko er 
blitt en symbolsak under vinter-
OL i Sotsji. Både EU, USA og Den 
internasjonale olympiske komité 
(IOK) har bedt Russland ta en ny 
kikk på saken. 

Også Norge har reagert på Vi-
tisjkos skjebne, uten at hans navn 
ble nevnt konkret under møtet 
mellom Solberg og den russiske 
statsministeren Dmitrij Medvedev 
fredag. Men Solberg tok opp flere 
konkrete saker knyttet til Amnes-
ty Internationals liste. 

– Hovedinntrykket er et godt 
møte i en god og vennskapelig 
tone, men selvfølgelig ikke akku-
rat den biten som dreier seg om 
menneskerettigheter. Man mer-
ker at de ikke liker å bli kritisert. 
Når man tar opp vanskelige saker, 
kommer de i forsvarsposisjon, sier 
hun til NTB. 

– Jeg tror de opplevde meg som 
både konkret og direkte i dette 

møtet. Det merket jeg også på 
dem, at de ikke synes det var det 
mest diplomatiske de hadde hørt, 
sier Solberg. 

– Rettsfarse
Jevgenij Vitisjko ble i 2012 ilagt 
en betinget dom for å ha sprayet 
ordet «tyv» på gjerdet til guver-
nøren i Krasnodar-regionen. 
Hensikten med aksjonen var å 
sette søkelys på miljøødeleggelser 
under OL-utbyggingen. Vitisjkos 
anke ble avvist denne uken, og 
han må nå sone tre år i en straf-
feanstalt. 

Aktivisten selv avviser ankla-
gene og sier guvernørens eiendom 

ligger i en nasjonalpark hvor det 
ikke er lov å bygge. 

Bellona har fulgt saken hans på 
nært hold. De er skuffet over at 
Vitisjko ikke ble nevnt spesifikt av 
Solberg, men fornøyd med at hun 
understreket at russiske miljøor-
ganisasjoner gjør en viktig jobb. 

– Siden saken og dommen mot 
Vitisjko er bestemt fra Moskva, er 
det også politisk press mot ledel-
sen i Moskva som kan gjøre at han 
blir sluppet fri, sier Bellonas dag-
lige leder Nils Bøhmer til NTB. 

Han beskriver saken mot Viti-
sjko som en rettsfarse. 

Solberg erkjenner at det er ut-
fordrende å snakke om menneske-

rettssituasjonen og lovgiving for 
ikke-statlige organisasjoner. 

– De lytter, men de liker ikke 
det de hører, sier hun. 

Vanskelig situasjon
Hun traff før møtet med Med-
vedev blant annet Vitisjkos or-
ganisasjon EWNC og andre re-
presentanter for sivilsamfunnet. 
Da fikk hun blant annet høre at 
mange lokale aktivister som har 
kritisert OL-utbyggingen i medi-
ene, har fått problemer i etterkant. 

– De bekrefter at det har vært 
en vanskelig situasjon for men-
neskerettighetene i Russland. En 
hovedutfordring er vilkårlighet 

i rettsvesenet og problemer med 
bevisbyrden, sier Solberg. 

Svaret fra Russlands side er at 
de setter pris på et godt samarbeid 
mellom sivilsamfunnet i Norge og 
Russland, samtidig som de forsva-
rer noen av reglene sine, forklarer 
hun. 

Solberg tok også opp den om-
stridte loven som forbyr homo-
propaganda, en lov som fikk stor 
oppmerksomhet i forkant av OL. 

– Jeg påpekte både den, og at 
det virker som man ikke etterfor-
sker overgrep mot seksuelle mino-
riteter i respekt for menneskeret-
tighetene, sier hun. NTB

SOTSJI-MØTE: Statsminister Erna Solberg (H) møtte fredag sin russiske kollega Dmitrij Medvedev i OL-byen Sotsji. FOTO: Lise Åserud, NTB scaNpix

Skrekkslagne mennesker dek-
ket av aske flykter fra et vold-
somt vulkanutbrudd i Indonesia. 
200.000 har fått beskjed om å 
evakuere.

Lokale innbyggere i biler og 
på motorsykler forsøker å kom-
me seg bort fra vulkanen Ke-
lud på øya Java. TV-bilder viser 
stein og aske som regner ned på 
landsbyene i området.

En mann og en kvinne i 
60-årene omkom da to hus kol-

lapset etter å ha blitt truffet av 
stein, sand og aske fra utbruddet. 

– Husene var dårlig bygd og 
raste raskt sammen som følge av 
vekten, sier Sutopo Purwo Nu-
goro, talsmann for det indone-
siske direktoratet for krisehånd-
tering.

Steinregn
Det ble sendt ut varsel for vul-
kanen Kelud sent torsdag, bare 
timer før utbruddet kom. Da ble 

om lag 200.000 innbyggere fra 
36 landsbyer innenfor en radius 
på 10 kilometer bedt om å eva-
kuere.

– Et regn av aske, sand og 
stein strekker seg opptil 15 kilo-
meter fra vulkanens krater, for-
teller Nugoro.

Utbruddet avtok fredag. Men 
da hadde vinden spredt asken 
50 mil vestover, noe som skapte 
problemer for flytrafikken på 
Java. NTB

Hundretusener flykter fra vulkanutbrudd på Java

EVAKUERING: Innbyggere fra områ-
dene ved vulkanen Kelud i et eva-
kueringssenter i landsbyen Sumber 
Agung. FOTO: siGiT paMuNGKas, reuTers/NTB scaNpix

«Konkret og direkte» i møte med Medvedev Dagen 15.02.2014
Midt under Russlands store prestisjeprosjekt gikk Erna
Solberg rett i strupen på sin russiske kollega. - Jeg tror de
opplevde meg som både konkret og direkte, sier
statsministeren.

I strupen på Medvedev Bergensavisen 14.02.2014 19:44
Midt under Russlands store prestisjeprosjekt gikk Erna
Solberg rett i strupen på sin russiske kollega. Foto: EIRIK
HAGESÆTER Dmitry Medvedev møtte Erna Solberg i Sotsji.
Bildet er fra hopprennet 9. februar.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



Russisk statsminister likte ikke å bli kritisert Harstad Tidende 14.02.2014 15:16
SOTSJI (aftenposten.no): Statsminister Erna Solberg fikk
tatt opp mange, viktige spørsmål i møtet med sin russiske
kollega Medvedev i dag. Solberg hadde flere saker på
agendaen, og den russiske statsministeren var ikke like
glad for alt.

Russisk statsminister likte ikke å bli kritisert Adresseavisen 14.02.2014 14:31
- Det ble kanskje litt mye, sier Erna Solberg.

Solberg konkret og direkte i møte med Medvedev ABC Nyheter 14.02.2014 14:09
Midt under Russlands store prestisjeprosjekt gikk Erna
Solberg rett i strupen på sin russiske kollega. - Jeg tror de
opplevde meg som både konkret og direkte, sier
statsministeren.

Solberg «konkret og direkte» i møte med Medvedev NTBtekst 14.02.2014 13:56
Sotsji/Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Midt under Russlands store
prestisjeprosjekt gikk Erna Solberg rett i strupen på sin russiske kollega. -
Jeg tror de opplevde meg som både konkret og direkte, sier statsministeren.

Aktivist må tre år i arbeidsleir Dagens Næringsliv Morgen 13.02.2014
Klar for besøk: Miljøaktivisten Evgeny Vitishko ble igår dømt til tre års fengsel
i russisk arbeidskoloni. Ð Erna Solberg har fått nummer og adresse til
Vitishkos miljøorganisasjon. Hun bør besøke den i Sotsji, mener Bellona.

norge & verden

TOPPMØTE. Statsminister Erna Solberg skal møte Russlands statsminister

OslO

Bellona krever at Solberg da tar 
opp fengslingen av en OL-kritiker. 
    Statsministerens kontor opplys-
te onsdag at møtet mellom de to 
statsministrene vil skje klokken 
13 lokal tid fredag.

Solberg lovet tidligere denne 
måneden at dersom hun, under 
sitt OL-besøkt, fikk anledning til 
å møte Medvedev, ville hun ta opp 
menneskerettighetssituasjonen i 
Russland med ham. 

Løftet ble gitt da Solberg og 
kulturminister Thorhild Widvey 
(H) møtte representanter for sju 
norske miljø- og menneskeret-
tighetsorganisasjoner i Oslo sist 
onsdag.

– Jeg kommer til å ta opp sto-
re og viktige spørsmål knyttet til 
menneskerettighetene, men også 
situasjonen for enkeltpersoner 
som sitter fengslet og enkeltepi-
soder som vi vet har skjedd, sa 
statsministeren til NTB den gang.

Tre års fengsel
Dersom Solberg holder sitt løf-
te, er det grunn til å tro at hun 
blant annet vil ta opp situasjo-
nen til den russiske miljøaktivis-
ten og OL-kritikeren Jevgenij Vi-
tisjko (40). 

Onsdag ble det kjent at en rus-

sisk ankedomstol har opprett-
holdt dommen på tre års straffar-
beid for Vitisjko, som har kritisert 
miljøskadene i forbindelse med 
OL i Sotsji.

I fjor ble han pågrepet og til-
talt for vandalisme etter at han 
og noen få andre gjennomførte 
en rolig og ikkevoldelig protest 
mot byggingen av store ferieboli-
ger for den russiske eliten i et ver-
net område i forbindelse med vin-
ter-OL i Sotsji.

Førtiåringen ble dømt til tre 
års fengsel, men anket dommen. 
Onsdag ble den altså avvist.

– Beslutningen om å domfelle 
Vitisjko kommer etter press fra 
myndighetene, sa hans forsvarer, 
advokat Aleksandr Popov i retten 
onsdag, melder AFP.

I Norge krever miljøvernorga-
nisasjonen Bellona at Solberg tar 
opp saken til Vitisjko med den 
russiske statsministeren under 
fredagens møte. 

– Etter den urettferdige og sjok-

kerende dommen mot miljøver-
neren Jevgenij Vitisjko er det 
viktigere enn noen gang at hans 
sak blir tatt opp overfor russis-
ke myndigheter. Å få til et møte 
med organisasjonen der Vitisjko 
er leder, må også stå på toppen på 
statsministerens prioriteringslis-
te, sier daglig leder Nils Bøhmer i 
Bellona i en epost til NTB. 

Amnesty International har 
bedt IOC-president Thomas Bach 
om å ta opp det organisasjonen 
mener er trakassering av miljø-
aktivister, med russiske myndig-
heter.

– Holder ikke
Avvisningen av Vitisjkos anke 
skjedde samme dag som den rus-
siske miljøvernorganisasjonen 
Environmental Watch on North 
Caucausus (EWNC) la fram en 
rapport om miljøpåvirkningen 
av OL-utbyggingen. 

I rapporten kommer det fram 
at bare seks av 350 bygninger i 
Sotsji er bygd etter internasjonale 
miljøstandarder. Til sammenlig-
ning var hele 98 prosent av byg-
ningen til London-OL satt opp et-
ter denne standarden.

EWNC har dessuten avdekket 
1.500 ulovlige dumpingplasser 
for avfall i forbindelse med OL-
utbyggingen, ifølge rapporten.  
©NTB 

statsminister Erna solberg (H).skal fredag 
møte Russlands statsminister Dmitrij Med-
vedev til politiske samtaler i Sotsji. 

Den norske advokaten til 
Joshua French reiser likevel 
tilbake til Kongo. Han kan 
være i retten når dommen 
mot nordmannen avsies 
fredag.

KinsHasa 

Tre utsendinger fra Utenriksde-
partementet, to leger, moren Kari 
Hilde French og hennes venninne 
er allerede i Kongo. Sammen med 
dem vil advokat Hans Marius Gr-

aasvold utgjøre et lag som er rede 
til å ivareta den 31 år gamle døds-
dømte nordmannen når utfallet 
av rettssaken etter Tjostolv Mo-
lands død blir gjort kjent fredag.

Advokat Hans Marius Graas-
vold opplyste først at han ikke 
kunne være stede når dommen 
faller i Kinshasa. Etter at saken 
tirsdag ble utsatt i tre dager sier 
den norske advokaten til NTB at 
han likevel vil reise og at han lan-
der i Kongos hovedstad torsdag 
kveld. ©NTB 

Slår ring rundt Joshua French 
Tapet vil bli størst for 
sveits, sier EU-kommisjo-
nens president José Manuel 
Barroso etter sveitsernes 
omstridte folkeavstemning 
om innvandring.

BrUssEl 

Sveitserne har skapt furore i 
Brussel ved å stemme for restrik-
sjoner på innvandringen fra EU. 

– Dette vil få alvorlige konse-
kvenser for forholdet mellom 

Sveits og EU, sier Barroso i et in-
tervju med Reuters.

Alpelandet kan ikke regne 
med å ha tilgang til verdens stør-
ste marked uten å gi EU-landene 
tilgang tilbake, sier presidenten i 
EU-kommisjonen.

– Det er ikke rettferdig at ett 
land skal ha alle fordeler og ikke 
ønsker å gi sine partnere de sam-
me fordelene, understreker Bar-
roso. ©NTB 

– Kan ikke få alt

Foto: LAURENt DUBRULE

 D Jeg kommer  
til å ta opp store og 
viktige spørsmål 
knyttet til menneske-  
rettighetene.

– Må ta opp  
fengsling av 
OL-kritiker 

nyheter
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F
ædrelandsvennen

torsdag 13. februar 2014 - Må ta opp fengsling av OL-kritiker Fædrelandsvennen 13.02.2014
Statsminister Erna Solberg (H).skal fredag møte Russlands
statsminister Dmitrij Medvedev til politiske samtaler i
Sotsji.

- Solberg må ta opp fengsling av OL-kritikar med
Medvedev

Hordaland 12.02.2014 19:37

NPK-NTB-Hege Wallenius): Statsminister Erna Solberg (H)
skal fredag møte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev
til politiske samtaler i Sotsji. Bellona krev at Solberg då tar
opp fengslinga av ein OL-kritikar.

- Solberg må ta opp fengsling av OL-kritiker med Medvedev NTBtekst 12.02.2014 17:41
Oslo (NTB-Hege Wallenius): Statsminister Erna Solberg (H) skal fredag møte
Russlands statsminister Dmitrij Medvedev til politiske samtaler i Sotsji.
Bellona krever at Solberg da tar opp fengslingen av en OL-kritiker.

Tre års fengsel for russisk OL-kritiker Nettavisen 12.02.2014 13:36
Krasnodar (NTB-AFP): En russisk ankedomstol har
oppretthold dommen på tre års straffarbeid for en
miljøaktivist som har kritisert miljøskadene i forbindelse
med OL i Sotsji.

Tre års fengsel for russisk OL-kritikar Hordaland 12.02.2014 13:03
NPK-NTB-AFP): Ein russisk ankedomstol har halde oppe
dommen på tre års straffarbeid for ein miljøaktivist som har
kritisert miljøskadane i samband med OL i Sotsji.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



- Klare paralleller til Nikitin-saken Bellona 12.02.2014 12:46
Miljøaktivist Evgenij Vitishko ble i dag dømt til tre års
straffarbeid for en handling han ikke har gjort. - Dette er en
seier for Putin i hans kamp mot et livskraftig russisk
sivilsamfunn.

Tre års fengsel for russisk OL-kritiker NTBtekst 12.02.2014 12:34
Krasnodar (NTB-AFP): En russisk ankedomstol har oppretthold dommen på
tre års straffarbeid for en miljøaktivist som har kritisert miljøskadene i
forbindelse med OL i Sotsji.

- Sterke paralleller til Nikitin-saken NRK Troms og Finnmark 12.02.2014 12:24
Miljøstiftelsen Bellona trekker paralleller til saken mot
Alexander Nikitin når en ny russisk miljøaktivist er dømt til
straffarbeid.

Vennlig og høflig Dagens Næringsliv Morgen 11.02.2014
Sotsji: Journalist Charles Digges har det siste året jobbet for norske Bellona.
Han møtte Evgeny Vitishko senest for to uker siden, og sier aktivisten var
ved godt mot.

Ber Erna Solberg om hjelp Dagens Næringsliv Morgen 11.02.2014
Miljøaktivist Evgeny Vitishko er fengslet for å ha bannet på en busstopp i
Sotsji. Nå ber han Erna Solberg om hjelp.

– Sats på kvinner 

likestilling: en ny FN-rapport 
viser at det går sakte med å nå 
målet om grunnutdanning for 
alle. studentene og Akademiker-
nes Internasjonale Hjelpefond 
(sAIH) mener regjeringen bør 
satse massivt på støtte til kvin-
ner som kan bli lærere. UNes-
CO-rapporten, som ble lansert 3. februar, viser 
at det må 8,2 nye lærere til innen neste år om 
FN skal nå sine tusenårsmål. 

Rapport om Tibet  

solidaritet:  Onsdag 5. februar ble 
rapporten «banned expressions», 
som omhandler hva kina gjør mot 
tibetanere som protesterer mot de 
kinesiske styresmakter, presentert 
på Menneskerettighetshuset. I 
mai kommer dalai lama til Oslo, 
noe som har ført til protester fra 
kinesiske myndigheter.

Millionpris til regissør

Mangfold: Regissør av Før 
snøen faller og Brev til kongen, 
Hisham Zaman, har blitt histo-
risk. Han kom som 17-åring til 
Askim som enslig asylsøker, og 
han har nå blitt første regissør 
til å vinne filmprisen «dragon 
Awards» to år på rad under Göteborg Internatio-
nal Film Festival. 

Til forhandlingsbordet 

fred: den russiske viseuten-
riksministeren Mikhail bogdan-
ov sier den syriske regjeringen 
skal møte representanter for 
opprørerne 10. februar i Gene-
ve. Han sier videre at Assad-re-
gimet lover å kvitte seg med 
alle sine kjemiske våpen innen 
1. mars. Fortsettelse følger.

Arrestert for banning

Ytringsfrihet: Miljøaktivist evgeny Vitishko ble 
arrestert 3. februar av russiske myndigheter. 
Myndighetene grunnga arres-
tasjonen med at han hadde 
bannet på en busstopp. 
Vitishko ga dagen før et in-
tervju til bellona der han var 
kritisk til miljøødeleggelser 
foran sotsji-Ol og utbygging 
av sportsanlegg.

Kritiserer kritikere
deN sIsTe UkAs eNGAsJeMeNT FRA sOsIAle beVeGelseR OG IdeAlIsTIske ORGANIsAsJONeR

ProTesT: Demonstranter i melbourne, Australia, protesterer 5. februar mot sponsorene av vinter-OL i Sotsji. FOTO: 
NTBSCANPix

Ny Tid beklager på det sterkeste at vi i 
en redaksjonell artikkel i forrige utgave 
(nr 4/31.01., side 12), som omhandlet 
dagligvarekjeder som hadde sluttet å selge 
gåselever, skrev at ReMA 1000 solgte 
lever fra tvangsforede gjess. ReMA 1000 
har, i motsetning til noen av de omtalte 
konkurrentene, ikke solgt produktet og 
selger det heller ikke i sine butikker. 
disse påstandene ble gjentatt i ingress og 
tekst uten at opplysningene ble sjekket 
med matkjeden. Ny Tid beklager at det ble 
skapt et inntrykk av at ReMA 1000 brøt med 
prinsipper om dyrevelferd når de faktisk ikke 
gjorde det. 
Ny Tid ser at vi gjennom forhåndskontakt 
med ReMA 1000 kunne ha oppklart mulige 

misforståelser om ReMA 1000 solgte 
produktet eller ikke. slik kunne vi unngått å 
skape et feilaktig inntrykk og komme med 
urettmessige beskyldninger. 
slik vi selv ser det, har Ny Tid her brutt 
med god presseskikk gjennom å ikke følge 
Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om 
kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 
med punkt 4.14 om at den som utsettes for 
urettmessige beskyldninger skal ha adgang 
til samtidig imøtegåelse og 4.15 om at de 
som har blitt utsatt for angrep snarest mulig 
skal få adgang til tilsvar. samtidig beklager 
vi at spar-kjeden ble urettmessig framstilt, 
da det viser seg at matkjeden har stanset 
sitt salg av gåselever. dH

Ny Tid beklager

7. februar 2014       
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deNNe UkA Arrestert for banning Ny Tid 07.02.2014
Ytringsfrihet: Miljøaktivist Evgeny Vitishko ble arrestert 3.
februar av russiske myndigheter. Myndighetene grunnga
arrestasjonen med at han hadde bannet på en busstopp.
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Av Malfred Hanssen
Festivalen har i de seinere år hatt
en positiv utvikling. Ser man litt
lenger tilbake, har det ikke alltid
vært slik. Det toppet seg negativt
da festivalledelsen i en artikkel i
Nordlys 2001 gikk ut med at «En
satsing på mer lokale krefter ville
ha ødelagt festivalen». Festivalen
fikk i etterkant kraftig kritikk for å

framføre en slik holdning. Etter
dette har de helt klart endret sin
holdning i positiv retning. Festi-
valdirektør Ulf Jensen har fram-
holdt at de er stolte over samar-
beidet med musikklivet i lands-
delen. Vi er mange som håper at
dette samarbeidet fortsetter, og
ønsker den nye festivaldirektø-
ren lykke til!

Nordlysfestivalen og lokalt samarbeid

Det er mye som tyder på at man likevel vil kunne unngå kata-
strofe på Varangerhalvøya der inn på et par tusen rein var kom-
met i en meget vanskelig situasjon på grunn av matmangel.
Under de kraftige mildværsperiodene like etter årsskiftet dannet
det seg et hardt islag på snøen som reinen ikke klarte å slå
igjennom.

Nordlys 6. februar 1964

Det ble en stormende velkomstfeiring da sangstjernen Lisa Stok-
ke kom hjem til Tromsø i går kveld – uten stemme, men strå-
lende lykkelig og 25.000 kroner rikere etter tredjeplassen i Ta-
lentiaden på NRK-TV lørdag. På flyplassen ble hun «kidnappet»
av klassekamerater, som kjørte henne av gårde til et skikkelig
overraskelsesparty.

Nordlys 7. februar 1994

For 20 år siden For 50 år siden

Dokumentarfilmen «Putins Ga-
mes» viser OL i Sotsji for hva det
er - det største moralske havari-
et i idrettens historie. Korrup-
sjonen knyttet til byggekontrak-
tene er nesten ikke til å fatte.
Det har drevet kostnadene opp
mot 50 milliarder euro. 

Overgrepene mot byens inn-
byggere er formidable. For å
gjøre plass til anlegg og delta-
kerlandsbyer er tusenvis kastet
ut av sine hjem uten kompen-
sasjon. Hele økosystemer er
lagt i ruiner, ødeleggelser som
forferder utenlandsk presse
som nå ankommer byen. Rus-
siske journalister, menneske-
rettsforkjempere og miljøver-
nere har blitt
truet og
trakassert
når de har
fortalt om
f o r h o l -
dene. 
Dette er
OL i Pu-
t i n g r a d .
A n b e f a l t
lesestoff er
h å n d b o -
ken om
Putins OL,
forfattet av
A m n e s t y
International, Bellona og Den
norske Helsingforskomite: IOC
har gitt vinterlekene 2014 til en
mafiastat, og IOC aksepterer
krenkelser av grunnleggende
menneskerettigheter.  

IOCs omdømme kan ikke synke
dypere. Og etter at München og
Stockholm trakk seg ut av sø-
kerrunden står det klart at ikke
en eneste europeisk nasjon –
med unntak av Norge - ønsker å
arrangere vinterlekene i 2022.
Det er en total fallitt for IOC. I
Sotsji vil Norges Idrettsforbund
(NIF) lage en smørebu til 12
millioner for å pleie IOC-med-

lemmene. Hva er poenget - et-
tersom Norge er uten konkur-
ranse?

Hvorfor skal Norge komme
denne tvers igjennom råtne og
skandaliserte organisasjonen til
unnsetning i 2022? Det er for å
forbedre IOC «from within»,
skriver Dag Vidar Hanstad ved
Norges Idrettshøgskole i Nord-
lys. Det er oppsiktsvekkende
blåøyd, men vi vet hvorfor han
mener det. Fra 1. mai til 1. no-
vember 2013 hadde Hanstad
(ifølge Wikipedia) permisjon for
å jobbe i NIF med OL-folkeav-
stemningen i Oslo.

Svært mange nordmenn vil
anse det som uak-

septabelt at IOC får
husly på norsk jord
i 2022. Og enda
verre – at IOC gis
ubegrenset tilgang
til den norske
statskassen i form
av at du og jeg skal
garantere for kost-
nadene ved arran-
gementet.

NIF hevder at
Norge vil arrangere
et søtt etikk-OL i
Oslo 2022. Det tror
jeg ikke noe på.

Oslo 2022 er et dypt umoralsk
prosjekt, av flere grunner. Som
DNBs tidligere sponsorsjef Ja-
cob Lund sier – vi bruker ikke ti-
talls milliarder på OL i et land
der vi må gå fra dør til dør og
samle inn penger til psykisk
syke.

OL-forkjemperne i Oslo har
strategisk interesse av å gjøre
motstanden til en nord-sør-
konflikt i norsk idrett. De ønsker
å unngå en verdibasert debatt
rundt Oslo 2022. I en slik debatt
er NIF på så syltynn is at selv
ikke First House kan redde dem.

OL i Putingrad

I TOG FOR FISK: 200 mennesker gikk i
tog gjennom Mehamn forrige lør-
dag.  Selskaper forsøker å frigjøre
seg fra leveringsplikten og det kan
svekke lokalsamfunnene, skriver ar-
tikkelforfatterne. Foto: Kristin Mørch

rør
derfor i økende grad fisken om bord
på fartøyene for leveranse til marke-
der utenom det nordnorske fored-
lingsleddet. Tilbake står fiskerisam-
funn uten reelle alternativ sysselset-
ting utenom det offentlige.

Støtte til opprøret
I denne situasjonen gir vi vår fulle støt-
te til dette tverrpolitiske folkelige opp-
rør som dessverre er helt nødvendig
for å vekke våre ansvarlige politikere
til å se hva som faktisk skjer på kysten.
Mange av de aktuelle lokalsamfunn
er ensidig avhengig av fiskeressursene
som grunnlag for videreutvikling av
verdiskapning. Lokalsamfunn som
kun er avhengig av det offentlige
eventuelt kombinert med pendling,
er ikke bærekraftige.

Myndighetene må derfor høre på
kravene fra folkeopprøret ved å sik-
re at de kvotene som er øremerket
leveringspliktige trålere forblir i lo-
kalsamfunnene. Vi håper at fiskeri-
minister Elisabeth Aspaker skjønner
alvoret i denne saken og gjør det klart
at kvoterettigheter som er øremerket
kystsamfunnene ikke er flyttbare. 

Hvis ikke Røkke og co. finner det
lønnsomt å levere fangstene til de
tilgodesette samfunnene, må kvo-
tene tilbys andre redere som har
bedre forutsetninger for å drive
lønnsomt. Kystfiskeflåten kan for ek-
sempel levere blodfersk fisk daglig og
bør være en meget aktuell kandidat til
å overta kvoter Røkke ikke finner lønn-
somt å utnytte.

Spaltist

Skjalg
Fjellheim
Kommunikasjonssjef Norut

Foto:  REUTERS

OL i Putingrad Nordlys 06.02.2014
Dokumentarfilmen «Putins Games» viser OL i Sotsji for hva
det er - det største moralske havariet i idrettens historie.
Korrupsjonen knyttet til byggekontraktene er nesten ikke til
å fatte. Det har drevet kostnadene opp mot 50 milliarder
euro.

I Sotsji vil Norges Idrettsforbund (NIF) lage en
smørebu til 12 millioner for å pleie IOC-
medlemmene

Nordlys 05.02.2014 22:39

Det er OL i Putingrad, skriver Skjalg Fjellheim. Foto: Eeg,
Jon Dokumentarfilmen Putins Games viser OL i Sotsji for
hva det er - det største moralske havariet i idrettens
historie.

- Propagandaloven fører til vold Blikk 05.02.2014 20:28
Foto: Reidar Engesbak) - Propagandaloven fører til vold
Statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorhild
Widvey møtte i dag LLH for å diskutere lhbt-situasjonen i
Russland.

Solberg håper på toppmøte i Sotsji NTBtekst 05.02.2014 19:55
Oslo (NTB-Mats Rønning): Statsminister Erna Solberg (H) vil ta opp
menneskerettighetssituasjonen i Russland med Dmitrij Medvedev dersom
hun får møte sin russiske kollega under OL i Sotsji.

Møter Solberg med krav om innkalling av Russlands
ambassadør

Bellona 05.02.2014 15:58

- Miljøaktivister i Russland blir utsatt for systematisk
trakassering. Norge må gjøre det klinkende klart at den
slags ikke er akseptabelt for en OL-arrangør, sier Nils
Bøhmer i Bellona.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



Møte tirsdag den 4. februar 2014 kl. 10
(midlertidig)

Stortinget 05.02.2014 13:49

President: Olemic Thommessen Dagsorden (nr. 40): 1. In
terpellasjon fra representanten Bård Vegar Solhjell til
utenriksministeren: Situasjonen for demokrati og
menneskerettar i Russland gjer stor grunn til uro.

Enda en lokal miljøaktivist arrestert før Sotsji-lekene
starter

Bellona 04.02.2014 17:40

Miljøverneren Igor Kharchenko fikk i dag bilen sin
vandalisert før han ble ført bort i håndjern av tre ikke-
uniformerte menn.

Sotsji-OL: Miljøaktivist arrestert for banning Bellona 04.02.2014 10:34
Yevgeny Vitishko ble intervjuet av Bellona under
forberedelsene til Sotsji-OL, da han protesterte mot de
store miljøødeleggelsene byggingen av OL-anleggene har
ført til. I dag ble han arrestert for banning.

Nelson Mandela har i sitt 
testamente sørget for å for-
dele sin formue på familien, 
nære medarbeidere, flere 
skoler og ANC.

JohANNesburg

Boet etter Mandela består av 
nærmere 26 millioner kroner, 
opplyste testamentfullbyrderen 
Dikgang Moseneke mandag, to 
måneder etter at 95-åringen døde 

i sitt hjem i Johannesburg
– Det hele gikk fint, og famili-

en var svært fornøyd, framholdt 
Moseneke. Foreløpig har ingen 
kommet med innvendinger mot 
testamentet. De etterlatte har 
nå mulighet til å bestride testa-
mentet innen en frist på 90 da-
ger. Mandelas enke, Graca Mac-
hel, arver halvparten av boet.   
NTB 

Mandelas testamente lest opp
et bilde  
frA verdeN

En dame er på 
tur med hun-
dene sine i en 
snødekt park 

i New York. 
Mandag  

snødde det 
i store deler 

av det østlige 
USA.

Foto: Scanpix

omfattende. Korrupsjon eksisterer i større eller mindre grad i alle EU-landene

Korrupsjon er et 
stort problem i EU. 
Nå ønskes det til-
tak for å begrense 
det stadig økende 
problemet.  
Foto: Scanpix

tallet på årlige krefttil-
feller vil øke med rundt 
50 prosent fram til 2032, 
tror verdens helseorga-
nisasjon (Who). land der 
folk har lave inntekter vil 
rammes hardest.

geNève

Det kommer fram i en rapport 
som WHOs kreftforsknings-
byrå, IARC, la fram mandag, 
skriver ABC Nyheter.

Tallet på nye tilfeller av kreft 
årlig ventes å øke fra 14 milli-
oner i 2012 til 22 millioner i 
2032. Samtidig ventes tallet på 
årlige kreftdødsfall å øke fra 
8,2 millioner til 13 millioner.

– Det er uten tvil lav– og 
middelinntektsland som vil 
bli hardest rammet. Mange av 
disse landene er dårlig rustet 
til å håndtere en slik økning i 

antall mennesker med kreft, 
sier WHO-direktør Margaret 
Chan.

Ifølge IARC kunne trolig 
halvparten av krefttilfellene 
vært unngått ved nok satsing 
på forebyggingstiltak.

Situasjonen særlig i land i 
Afrika, Asia og Latin-Ameri-
ka blir forverret av tilgang til 
behandling og mangel på tid-
lig innsats.

Professor Inger Torhild 
Gram ved UIT – Norges arktis-
ke universitet sitter i IARCs vi-
tenskapelig råd. 

– I land som er under utvik-
ling vil helsevesenet overhodet 
ikke ha kapasitet til å ta hånd 
om alle de nye krefttilfelle-
ne hvis det ikke satses mer på 
forebygging, sier Gram til ABC 
Nyheter. 
©NTB

WHO frykter 
kraftig kreft-
økning

Kreft. Dobbling av antall tilfeller

sotsJi

En domstol har fengslet en 
russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den be-
grunnelsen at han har bannet 
på offentlig sted.

Den fengslede aktivisten 
er geologen Jevgenij Vitisj-
ko, som er tilknyttet grup-
pen Miljøovervåking i Nord- 
Kaukasus. Han har vært en av 
de skarpeste kritikerne av mil-
jøskadene som OL i Sotsji har 
forårsaket og vil forårsake.

Mandagens arrest er blitt 
begrunnet med at han angi-
velig bannet på en bussholde-
plass i Tuapse utenfor Sotsji.

Miljøorganisasjonen Bello-

na er godt kjent med den ar-
resterte og hans arbeid.

– Dette viser at Putin fortset-
ter trakasseringen av miljøak-
tivister for å hindre at et inter-
nasjonalt pressekorps som nå 
befinner seg i byen, skal få in-
formasjon om hva som foregår 
bak kulissene, sier Nils Bøh-
mer, daglig leder i Bellona, i 
en pressemelding.

Jevgenij Vitisjko venter fra 
før på resultatet av anken av 
en annen dom. Der er han 
dømt til tre års straffarbeid for 
påstått vandalisme Den gan-
gen protesterte han og noen få 
andre mot byggingen av store 
ferieboliger i et vernet områ-
de, i forkant av årets OL i år.  
©NTB

Miljøaktivist fengslet  
i Sotsji for banning

nyheter
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F
ædrelandsvennen

tirsdag 4. februar 2014 Miljøaktivist fengslet i Sotsji for banning Fædrelandsvennen 04.02.2014
En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted. Den fengslede aktivisten er
geologen Jevgenij Vitisjko, som er tilknyttet gruppen
Miljøovervåking i Nord- Kaukasus.

Tirsdag 4. februar 2014 Utland Nyheter 15

– Etter fem år vil
landet mitt være
rensket for
okkupasjon.
MAHMOUD ABBAS,
palestinernes president, sier han
kan godta at Israel trekker seg ut
fra Vestbredden over fem år.

Sitatet
● Storbritannia: I dagstarter arbeidernepå
undergrunnen iLondonen48 timersstreik.
Detventes kaotiske trafikktilstanderiden
britiskehovedstaden. Arbeiderne streikerfor å
protesteremot stengingav billettkontorer, et
tiltaksom harførttil at hundrevis av arbeids-
plasserhar gåtttapt.NTB-AFP

Streik lammer undergrunnen57 islamisteriAnbar-provinsen i Irak skal
hablitt dreptav regjeringsstyrker og
samarbeidende sunnimuslimerigår.

Deter Iraksforsvarsdepartement som opplyser
dette.Opplysningenelotseg ikkebekrefte frauav-
hengigekilder. Ifølgedepartementet vardet væp-
nede soldateri gruppenDen islamistiskestaten Irak
og Levanten(ISIL) som bledrept.NTB-Reuters-AFP
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er i Russland
styrte Russlands president».
Den europeiske menneskeret-

tighetsdomstolen behandler nå
klager fra 13 ledende menneske-
rettighetsgrupper om loven om
«utenlandske agenter». I august
i fjor appellerte Russlands sivil-
ombudsmann, Vladimir Lukin,
til Russlands grunnlovsdomstol
på vegne av flere ikke-statlige
organisasjoner som hadde fått
advarsel om stenging fordi de
nektet å la seg registrere.
Nettet har til nå vært det

største debattforumet for oppo-
sisjonen, men nå står denne fri-
heten på spill. Det russiske par-
lamentet, dumaen, har frem-
skyndet behandlingen av en
lovendring for overvåkning av
nettet.De kaller det en antiterror
lovgivning etter terror-
angrepene i Volgograd ved års-
skiftet. I lovforslaget står det at
«enhver webside som tillater
brukerne å sende kommentarer
må informere myndighetene om

trafikken og lagre den i minst
seks måneder, skriver nyhets-
byrået RIA Novosti. De nye re-
glene gjelder ikke bare russiske
sider, men også utenlandske
nettsider som opererer i Russ-
land. Data som må lagres er
blant annet e-postadresser og
nettadresser, i tillegg til en fysisk
lokalisering av folk som for
eksempel benytter Skype.
Fra offisielt hold forsvarers

innstramninger med faren for
terror.Rådgivningsgruppen som
overvåker Russlands internett
for ulovlig eller ekstremistisk
innhold har uttalt til nyhets-
byrået ITAR-Tass:
– Vi må huske at disse for-

holdsreglene tas for å beskytte
samfunnet mot eksterne og
interne trusler.Det viktigste er at
de fullt ut gjennomføres og ikke
reduseres til fiksjon.

VIBEKE SPERLING
ADRESSEAVISEN/POLTIKEN

Fengslet
i Sotsji
for
banning

Den fengslede er geologen
Jevgenij Vitisjko, som er tilknyt-
tet gruppen Miljøovervåking i
Nord-Kaukasus. Han har vært
en av de skarpeste kritikerne av
miljøskadene som OL i Sotsji
har forårsaket og vil forårsake.
Gårdagens arrest er blitt be-

grunnet med at han angivelig
bannet på en bussholdeplass i
Tuapse utenfor Sotsji.
Miljøorganisasjonen Bellona

er godt kjent med den arresterte

og hans arbeid.
– Dette viser at Putin fort-

setter trakasseringen av miljø-
aktivister for å hindre at et inter-
nasjonalt pressekorps som nå
befinner seg i byen, skal få infor-
masjon om hva som foregår bak
kulissene, sier Nils Bøhmer,
daglig leder i Bellona, i en
pressemelding.
Jevgenij Vitisjko venter fra før

på resultatet av anken av en
annen dom. Der er han dømt til

tre års straffarbeid for påstått
vandalisme.
Den gangen protesterte han

og noen få andremot byggingen
av store ferieboliger for den
russiske eliten i et vernet om-
råde, i forkant av årets OL. Den
gang ble han stilt for retten for
ødeleggelse på eiendom etter en
rolig protest der 12 mennesker
deltok, ifølge Bellona.

NTB-AFP

Sotsji: En domstol har
fengslet en russisk
miljøaktivist og OL-kritiker i
15 dager med den
begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted.

Kritisk: Geologen Jevgenij Vitisjko har vært en av de skarpeste kriti-
kerne av miljøskadene som OL i Sotsji har forårsaket og vil forårsake.
Foto: Reuters/NTB scanpix

erettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har Russland økt trakasseringen av miljøaktivister og andre

Fengslet i Sotsji for banning Adresseavisen 1 04.02.2014
En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted.
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Aktivist fengslet i 
Sotsji for banning
en domstol har fengslet en russisk miljøakti-
vist og Ol-kritiker i 15 dager med den 
begrunnelsen at han har bannet på 
offentlig sted. den fengslede er geologen 
Jevgenij Vitisjko, som er tilknyttet gruppen 
Miljøovervåking i nord-kaukasus. Han har 
vært en av de skarpeste kritikerne av 
miljøskadene som Ol i sotsji har forårsaket 
og vil forårsake. gårsdagens arrest er blitt 
begrunnet med at han angivelig bannet på 
en bussholdeplass i tuapse utenfor sotsji. 
Miljøorganisasjonen bellona er godt kjent 
med den arresterte og hans arbeid.  (ntb)

Minst 75 drept i  
den sentral- 
afrikanske republikk
Minst 75 mennesker er blitt drept i en enkelt 
by i den sentralafrikanske republikk siden 
tirsdag i forrige uke. en lokal prest i byen 
boda opplyser dette. boda ligger cirka 100 
kilometer vest for hovedstaden bangui. 
Presten Cassien kamatari oppgir at 
kampene i byen fortsatt pågår. Han forteller 
at menigheten hans har gitt ly til rundt 
1.500 flyktninger (bildet) fra kampene 
mellom muslimske og kristne styrker.  
– tungt væpnede muslimske styrker 
opprettet barrikader ved inngangen og 
utgangen av byen. de gikk til angrep på 
kristne og tvang dem til å flykte, forteller 
presten.   (ntb)

Fns visemegler  
borte fra Syria- 
forhandlinger
fns visespesialutsending til syria-forhand-
lingene har forlatt fn-teamet som leder 
forhandlingene, opplyser diplomatkilder. 
fn-diplomaten nasser al-kidwa har tidligere 
vært viseutenriksminister for den pales-
tinske selvstyremyndigheten og var nevø av 
Yassir arafat. Hans avgang kommer etter 
gjentatte krav om det fra syria. – Han har 
fått sparken, sier en diplomat til nyhetsby-
rået reuters. fn bekrefter kidwas avgang 
og sier han har informert fns generalse-
kretær ban ki-moon.  (ntb)

De olympiske si kkerhetslekene 
l USA sender krigsskip til Svartehavet            l Russland bruker mer enn 12 milliarder

Ideelt sett skal De olympiske leker 
handle om idrettsglede, prestasjoner, 
konkurranse og imponerende ski- og 
skøyteutøvere. Men de massive sikker-
hetsforberedelsene foran OL i Sotsji i 
Russland begynner å minne mer om en 
krigssone enn et idrettsarrangement.

JernrInG
Mens Russland utkommanderer opp til 
70.000 sikkerhetsstyrker, er to ameri-
kanske krigsskip på vei til Svartehavet 
fra Italia. Skulle ikke det være nok, står 
en rekke fly klare på USAs militærbase 
i Tyskland, bare to timer unna Sotsji, 
ifølge CNN. Målet er å kunne evakuere 

alle amerikanere, både utøvere og rundt 
10.000 tilskuere, hvis ulykken er ute.

Det er Russland som har det øverste 
ansvaret for sikkerheten under lekene. 
Ifølge Time Magazine vil Russland 
bruke mer enn 12 milliarder kroner på 
sikkerhetstiltak før og under OL, som 
starter førstkommende fredag. Biler 
registrert utenfor byen slipper ikke inn, 
og Sotsjis egne innbyggere blir oppfor-
dret til å la bilen stå. 40.000 soldater 
og 30.000 politimenn forsvarer jern-
ringen rundt Sotsji by. Til sammenlig-
ning var 6.000 sikkerhetsfolk på jobb 
under OL i Vancouver i Canada for fire 
år siden.

Mange av de 88 deltakerlandene tar 
likevel sine egne forholdsregler. 

Pressevakt i Utenriksdeparte-
mentet, Kristin Enstad, presiserer 

overfor Dagsavisen at det er russiske 
myndigheter som har ansvaret for sik-
kerheten under OL i Sotsji. 

OMFAttende OppleGG
– Russland er fra tid til annen utsatt for 
terrorangrep, men russiske myndig-
heter har et svært omfattende sikker-
hetsopplegg rundt lekene, og vi har tillit 
til at de tar sikkerheten til utøvere og 
tilskuere på største alvor. Av sikker-
hetshensyn er det ikke naturlig for oss 
å gå i detalj rundt sikkerhetsopplegget, 
sier hun. Enstad oppfordrer folk til å 
følge med på nettstedet Landsider.no 
for å få oppdatert informasjon for rei-
sende til Russland. 

– Vi offentliggjør relevant informa-
sjon til reisende både om sikkerhet og 
andre spørsmål i tilknytning til OL på 
sidene til vår ambassade i Moskva, sier 
hun. 

terrOrFrykt
Det er frykten for terrorangrep som gjør 
at sikkerhetsforberedelsene før og under 
OL har fått så mye oppmerksomhet. 
Sotsji ligger en dags kjøring fra selve 

Ol: Med opp til 70.000 russiske sikkerhetsstyrker 
rundt Sotsji og amerikanske krigsskip i Svartehavet, 
truer massive sikkerhetsforberedelser med å vende 
verdens oppmerksomhet vekk fra idrettsgleden. 

n Heidi taksdal skJesetH 
n bente rOgnan graVkleV

Aktivist fengslet i Sotsji for banning Dagsavisen 04.02.2014
En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted. Den fengslede er geologen
Jevgenij Vitisjko, som er tilknyttet gruppen Miljøovervåking i
Nord-Kaukasus.

OL-kritiker dømt til 15 dagers fengsel for banning VG Nett 03.02.2014 18:36
SOTSJI (En kjent russisk miljøaktivist på vei til Sotsji ble
mandag arrestert, angivelig for å ha bannet på et busstopp.
Det opplyser Amnesty International, som er på plass i OL-
byen der lekene etter planen skal starte om fire dager.

Miljøaktivist fengslet i Sotsji for banning Klassekampen 03.02.2014 17:51
Sotsji (NTB-AFP): En domstol har fengslet en russisk
miljøaktivist og OL-kritiker i 15 dager med den
begrunnelsen at han har bannet på offentlig sted.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



Miljøaktivist fengslet for banning i Sotsji NRK 03.02.2014 17:32
En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted. Den fengslede er geologen
Jevgenij Vitisjko, som er tilknyttet gruppen Miljøovervåking i
Nord-Kaukasus.

Russiske OL-motstander fengslet. Grunnen: Bannet
offentlig

Dagbladet 03.02.2014 17:22

- Dette viser at Putin fortsetter trakasseringen. En domstol
har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-kritiker i 15
dager med den begrunnelsen at han har bannet på offentlig
sted.

Miljøaktivist fengslet i Sotsji for banning NTBtekst 03.02.2014 16:53
Sotsji (NTB-AFP): En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har bannet på offentlig
sted.

Miljøaktivist fengslet i Sotsji for banning Bergens Tidende 03.02.2014 16:11
En domstol har fengslet en russisk miljøaktivist og OL-
kritiker i 15 dager med den begrunnelsen at han har
bannet på offentlig sted. Den fengslede er geologen
Jevgenij Vitisjko, som er tilknyttet gruppen Miljøovervåking i
Nord-Kaukasus.

sporten | Søndag 2. februar 2014
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VIL GÅ I FENGSEL
for miljøet i OL-byen
Miljøaktivisten Jevgenij er dømt til tre års fengsel

Av Ole Kristian Strøm

Jevgenij Vitisjko har
protestert mot miljø-
ødeleggelsene ved 
byggingen til Sotsji-OL.
Miljøaktivisten er dømt
til tre års ubetinget 
fengsel.
– Da har jeg lyktes i å sende
den meldingen som jeg ville
sende, sier Vitisjko i et inter-
vju med ham som er publi-
sert på Bellonas engelske
nettsider.

Han har anket dommen
mot seg, og meningen er at
saken skal opp i den siste OL-
uken.

Vanlig med gjerder
Bakgrunnen for dommen mot
Vitisjko er denne: Den 13. no-
vember 2013 gjennomførte
han og en annen miljøakti-
vist, Suren Gazarjan, en befa-
ring av et skogsområde ved
guvernør Aleksander Tka-
sjevs hytte. Tkasjev er en god
venn av president Vladimir
Putin. De to ble deretter til-
talt for å ha skrevet på gjer-

det rundt eiendommen (i
Russland er det vanlig at rike
mennesker har gjerder rundt
eiendommene sine) og Vitisj-
ko ble først dømt til tre års
betinget fengsel. Etter at på-
talemyndigheten hadde an-
ket saken, fikk han tre år ube-
tinget. Vitisjko beskyldes og-
så for å ha brutt reglene for
oppfølging av den betingede
dommen.

Etter at Russland ble til-
delt vinterlekene under IOC-
kongressen i 2007, har så å si
alt av OL-anlegg og infra-
struktur blitt bygget opp fra
bunnen. Prisen for det hele er
over 300 milliarder kroner –
mer enn noe OL (selv som-
mer-OL) noen gang har kos-
tet.

Hugget ned
– Der det en gang var trær og
dyreliv, har skogen blitt hug-
get ned for å gi plass til over-
dådige konstruksjoner med
helikopterdekk, private veier,
elektrisk infrastruktur og
båtbrygger langs det beskyt-
tede farvannet i Svartehavet,
sier Vitisjko til Bellonas
hjemmesider.

– Derfor er ikke lenger
Kaukasus nasjonalpark an-
sett som noe for UNESCOs
verdensarvliste. Det var noe

som FN antydet tilbake i 2005.
– Hvis den herskende klas-

sen kan se bort fra miljølove-
ne og skrive den om til sin
egen bekvemmelighet, så
kan de gjøre det hvor-som-
helst, sier miljøaktivisten.

Daglig leder i Bellona, Nils
Bøhmer, mener at Jevgenij
Vitisjko er en helt:

– Behandlingen av Vitisjko
viser med all tydelighet hvor
vanskelige kår de lokale mil-
jørøstene har. Dette er de vir-
kelig store miljøheltene ver-
den ser i dag, og de må stå
imot trakassering når de
kjemper for det de tror på.
Selv om de har avdekket al-
vorlige miljøforhold, er det
all mulig grunn til å tro at
dette bare er toppen av isfjel-
let.

Skuffet over IOC
– Jeg er meget skuffet over
IOC som kun fokuserer på å
kutte miljøbelastningen un-
der lekene, og ikke på hva
som skjer før og etter. Det
burde være selvsagt med
strenge miljøkriterier for sli-
ke utbygginger. Det burde og-
så være selvsagt at man ikke
bygger OL-anlegg i vernede
områder, men det har de
gjort i Sotsji, sier Nils Bøh-
mer til VG.

Arrangøren har frontet seg
selv som en «zero waste»,
null avfall, OL-by. I søknaden
lovet Russland at Sotsji ville
bli de reneste lekene noensin-
ne. IOC-medlem Gerhard
Heiberg har innrømmet over-
for VG at IOC har en avtale
med russerne når det gjelder
utslipp under selve vinterle-
kene – men ikke før og etter
OL.

KJEMPER: Jevgenij Vitisjko
har protestert mot miljøødeleggel-
sene som følge av OL-utbyggin-
gen. Under lekene blir det trolig
endelig klart om han må tre år i
fengsel.

Foto: EWNC.ORG sz9324c4

FYLLING: Nyhetsbyrået AP avslørte i november at søppel fra OL-byggingen blir tippet på denne fyllingen. Ifølge AP er området grunnlaget for
vannforsyningen til Sotsji. Foto: DMITRY LOVETSKY, AP sz6f78aa

E-post:ole.kristian.strom@vg.no

MARTINE EK HAGEN
gikk inn til sitt
annet gull i
U23-VM i går.
Hun vant kvin-
nenes skiath-
lon foran lag-
venninnen
Ragnhild Ha-

ga. I mål skilte det litt over 
22 sekunder mellom Hagen og
Haga. Teresa Stadlober fra
Østerrike tok bronsen. BUL-lø-
peren satte inn støtet etter rundt
fem kilometer på den klassiske
delen. Avstanden økte jevnt og
trutt på de avsluttende 7,5 kilo-
meterne i fri teknikk. Hagen gikk
også til topps på kvinnenes 
10 kilometer klassisk tidligere i
uken. (NTB)

EM-HELTEN
ARAGONES

ER DØD
Luis Aragones (bildet) var
arkitekten bak gullalderen til
Spanias herrelandslag i
fotball. I går døde han i en
alder av 75 år.
Ifølge avisen AS var Aragones
alvorlig syk før han gikk bort.

I 2008 tok Aragones Spania
helt til topps i EM for første gang
på 44 år. Triumfen sikret ham
evig heltestatus i spansk fotball-
historie.

Etterfølgeren hans, Vicente
del Bosque, videreførte sukses-
sen og førte Spania til landets
første VM-tittel i 2010 og ett nytt
EM-gull i 2012.

– Han banet uten tvil vei for
en ekstremt suksessfull æra.
Dette er en trist dag for fotballen
vår. Vi har mistet en nøkkelper-
son i vår moderne idrettshisto-
rie, sa del Bosque.

Aragones blir sett på som ar-
kitekten bak innføringen av spil-
lestilen «tiki-taka» på det span-
ske landslaget. I tillegg har han
fått æren for å ha endret menta-
liteten for et landslag som før
hans tid var kjent for å underpre-
stere i mesterskap. 

Seriegull
I klubbfotballen bemerket Ara-
gones seg mest i Atlético Mad-
rid, som han ledet til seriegull i
1977. Han vant også tre cupgull
over tre perioder i hovedstads-
klubben.

Aragones hadde også en
vellykket spillerkarriere. Som
angriper scoret han 172 mål på
370 kamper for Atlético og vant
tre seriemesterskap med klub-
ben i 1966, 1970 og 1973. (NTB)

EZINNE OKPARAEBO løp
inn til tredjeplass på
60 meter under et
internasjonalt
innendørsstevne i
Tyskland i går. Ok-
paraebo kom i mål
på 7,18 sekunder.
Det var samme tid
som vinner Verena Sailer fra
Tyskland og amerikanske Chaun-
tae Bayne fikk, men Okparaebo
ble dømt bak. (NTB)

VIL GÅ I FENGSEL for miljøet i OL-byen
Miljøaktivisten Jevgenij er dømt til

VG S 02.02.2014

Jevgenij Vitisjko har protestert mot miljø-ødeleggelsene ved
byggingen til Sotsji-OL. Miljøaktivisten er dømt til tre års
ubetinget fengsel.

2000 synger regnbueversjon av den russiske
nasjonalsangen

ABC Nyheter 31.01.2014 20:14

2000 svensker stilte opp for å vise homofile i Russland at
de ikke står alene i kampen for sine rettigheter. - Spre
musikkvideoen, oppfordrer initiativtakerne.

IOC legger lista for lavt Bellona 31.01.2014 18:00
Sotsji-lekenes miljøarbeid har vært under enhver kritikk, og
det burde nå være klinkende klart at IOC trenger helt andre
og høyere standarder for hvem som kan bli tildelt OL,
skriver Bellonas Nils Bøhmer.

Indre Akershus Blad – fredag 31. januar 20148 Nyheter
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Vi minner om at
billettprisene endres

Se prisendringen for din billett på
oppslag om bord eller på ruter.no

Oslo: Line Halvorsrud 
fra Bjørkelangen er på 
hils med samfunns-
toppene. Tirsdag gikk 
lederen av Skeiv 
Ungdom sammen med 
flere av dem i alternativ 
åpningsseremoni for OL.

Parolen var: «OL i Sotsji for 
alle!».

– Oppmøtet var veldig bra. 
Her var det folk fra flere leire 
– noe jeg er godt fornøyd med, 
sier leder Line Halvorsrud (22) 
i Skeiv Ungdom til Indre.

Tett på makta
Sammen med lederne for 
Amnesty International, 
Bellona, Helsingforskomiteen 
og LLH (Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoner), samt likestil-
lings- og diskrimineringsom-
budet, ledet hun fakkeltoget for 
ytringsfrihet. Deretter ble det 
avholdt en åpningsseremoni på 
Youngstorget, for å markere 
organisasjonenes solidaritet 
med deres russiske venner.

Dette er langt fra første gang 
Skeiv Ungdom-lederen fra Bjør-
kelangen møter samfunns-
topper. Under «Skeive dager» i 
fjor sommer, ble hun mottatt av 
tidligere statsminister Jens Stol-
tenberg i statsministerboligen. 
Under en internasjonal konfe-
ranse mot mobbing som Skeiv 
Ungdom var vertskap for i fjor, 
møtte hun daværende kunn-
skapsminister Kristin Halv-
orsen (SV). Konferansen hadde 
deltagere fra hele Europa. Halv-
orsrud har også god kontakt 
med Stortinget.

– Finner oss ikke i det
Bakgrunnen for opptoget, var 

den vanskelige menneskerettig-
hetssituasjonen i Russland. Ikke 
minst er hverdagen vanskelig 
for mange ikke-heterofile. Med 
innføringen av «anti-homo-
propagandaloven» er LHBTQI-
befolkningen i Russland 
(lesbiske, homofile, bifile, trans-
personer, Queer/skeive, 
Intersex) spesielt utsatt.

Såkalt «ikke-tradisjonelle 
seksuelle relasjoner» blir ansett 
som en trussel mot det russiske 
samfunnet. Livet utenfor hete-
ronormen blir stadig vanskeli-
gere i landet.

– Dette handler ikke om 
aksept, men om at lovverket må 
endres. Det kan man kun gjøre 
gjennom et ekstremt sterkt 
internasjonalt press. Russland 
er opptatt av å ha et godt image 
i verden, men vi ser hva som 
skjer med menneskerettighe-
tene i landet – og vi finner oss 
ikke i det.

Vanskelig hverdag
Halvorsrud regner med at det 
vil bli markeringer for ytrings-
frihet også under OL i Sotsji.

– Jeg blir overrasket om ikke 
også idrettsutøvere vil markere 
sitt standpunkt til det som skjer. 
Jeg tipper at vi også kommer til 
å se regnbueflagg. De som reiser 
til Sotsji, er opptatt av mennes-
kerettigheter, påpeker hun.

Skeiv Ungdom får tilbakemel-
dinger fra ungdommer i Russ-
land som frykter både myndig-
heter og egne foreldre.

– Frykten skyldes at ungdom-
mene så tydelig ser at man som 
homofil blir sammenlignet med 
blant andre pedofile. Det skapes 
en frykt for hva venner og 
familie vil si. For en 15-åring er 
det ikke lett å forstå at uttalelser 
som dette bare er noe tull.

Ledet skeiv OL-åpning

I fjor sommer, under arrangementet Skeive dager, ble Line Halv-
orsrud mottatt av daværende statsminister Jens Stoltenberg i 
statsministerboligen.

Line Halvorsrud (nr. fire fra venstre) og likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik 
(midten) ledet an under fakkeltoget, som ble etterfulgt av en alternativ åpningsseremoni for Sotsji-
OL. Begge foto: LDO

n ANDERS SANDBU
anders.sandbu@indre.no

Stiller til gjenvalg som SU-leder
Bjørkelangen: Line 
Halvorsrud (23 mandag) 
stiller til gjenvalg som 
Skeiv Ungdom-leder på 
landsmøtet i april.

– Jeg stiller til gjenvalg, og kan 
komme til å bli gjenvalgt, sier 
Skeiv Ungdom-lederen fra Bjør-
kelangen til Indre Akershus 
Blad.

Hun ble valgt som ny leder i 

fjor vår, og har jobbet for Skeiv 
Ungdom de siste åtte årene. 
Parallelt er hun SV-represen-
tant i oppvekstkomiteen i 
Aurskog-Høland.

– Jeg har vokst opp i denne 
organisasjonen, og har brukt 
ungdomstiden min der. Å få 
ledervervet av mennesker jeg 
har kjent i mange år, var en 
fantastisk tillitserklæring og 
smakte veldig godt, forteller 
Halvorsrud.

Skeiv Ungdom er en lands-

dekkende organisasjon med 
rundt 700 medlemmer – hvorav 
i underkant av 100 er fra Rome-
rike. Antall medlemmer har økt 
markant de siste par årene. 

Formålet med organisasjonen 
er å «jobbe for hvert enkelt 
menneskes frihet til å være seg 
selv uavhengig av kjønnsiden-
titet, kjønnsuttrykk eller seksu-
alitet».

n ANDERS SANDBU
anders.sandbu@indre.no

Ledet skeiv OL-åpning Indre Akershus Blad 31.01.2014
Oslo: Line Halvorsrud fra Bjørkelangen er på hils med
samfunnstoppene. Tirsdag gikk lederen av Skeiv Ungdom
sammen med flere av dem i alternativ åpningsseremoni for
OL.
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RepoRtasje aktuelt

Gigantonomien lever vidare: «Aljosja» er eit mykje brukt motiv når Murmansk-ungdom giftar seg. Den ukjende soldaten ser mot vest.

Han smiler så godt med tennene, 
dei er av gull, nesten alle saman.

 ••

 Ein ting eg ikkje får tid til å be Goman setja 
om, og Arne Ulvang er sikkert glad til: Han har  
antyda for meg at dei sovjetrussiske leiarane og 
funksjonærane, som alltid gjekk kledde i frak-
kar og i hattar, var i overkant opptekne av at dei-
ra eigne løparar helst skulle vinna. Oddvar Brå 
fekk ein gong ein skuter rett framfor seg i spo-
ret, då han leia ei femmil (i fellesstart). Men så 
hadde han då også rappa drikke frå ein russisk 
sekundant. Verre var det med Magne Myrmo, 
som fekk ein krokfot på seg på oppløpssida. Ved 
eit anna høve fekk han skuldingar mot seg om å 
vera ein dårleg sportsmann, både under konkur-
ransane og opphaldet elles, og dessutan at han 
hadde forsøkt å smugla femten flasker vodka 
over grensa – som var heile troppens «vinst» 
denne gongen, og som grensekontrollørane had-
de inndratt. 
 Arne Ulvang syner i staden eit stutt filmopp-
tak frå den fordums polare olympiaden, som lei-
aren av sportskomiteen i dag faktisk kallar 
Nordfestivalen, uoppfordra av oss. I litt mindre 
målestokk og omfang eksisterer han fortsatt, på 
seinvinteren i år, og med russisk meisterskap i 
skiskyting og alpint innbakt. Jazmenskij blir te-
ken av defileringa av alle nasjonalitetane nede i 
gatene, og dei tusenvis av folk som var publi-
kummarar i hans tid. Talar blei haldne, det rau-
de flagget heist. Han beklagar at det ikkje er slik 
også i dag, men Svetlana Naumova, den noveran-
de leiaren, prøver å forklara han at det ikkje så 
lett let seg gjera å tromma så mange folk i hop 
no, byråkratisk sett, og på andre måtar. (Det var 
rett nok mange i Murmansk som strøymde til då 
OL-fakkelen skulle gjennom byen, men sidan 
blei det klaga i så mange kanalar over at folk 
måtte gå til og frå, og ikkje fekk nytta bilane 
sine.) 
 Ein av skiveteranane som har mønstra på det-
te møtet, Vladimir Sorvanov, fortel om tevlingar 
han fekk gå i Kirkenes, for femti år sidan. Det 
var så stille berre ein halvtime før start så han 
nesten tvilte på at han var på eit verkeleg ski-
renn. Han vann både 15 km og tremil eit år, og 
viser stolt fram den eine premien, eit bestikk av 
kniv og gaflar. Sjølv bytta han vodka i ein butikk 
mot skismurning og hanskar. Etter møtet får eg 
spurt om han var misunneleg på utstyret til 
nordmennene nokon gong, men han ristar på 
hovudet av det, han hadde Järvinen-ski (eit finsk 
merke) han var nøgd med. Han smiler så godt 
med tennene, dei er av gull, nesten alle saman.

Statleg regi. Eit par forskjellar er greitt å ha 
klart for seg, om russisk idrett samanlikna med 
norsk. Arne Ulvang har vore engasjert i skiidret-
ten i Kirkenes og Finnmark fylke på frivillig ba-
sis heile sitt vaksne liv. Sjølv no som pensjonist, 
og i sitt 78. år, sit han i styret i idrettslaget. Sta-
nislav Jazmenskij før, og Svetlana Naumova no, 
er lønna sportsadministratorar av Murmansk 
fylke (oblast). Under seg har ho fleire idretts-
skular (og trenarar for dei), så som skulen for 
den olympiske reserve, med 600 elevar. Desse 
skulane held tid og stad etter vanleg skulegang. 
Idretten har kort sagt statleg regi, også etter Sov-
jetunionens fall. 
 Nokon særleg konflikt eller deling av landet 
i nord eller sør, så som i den norske striden om-
kring eit mogleg vinter-OL i Tromsø eller no 
snarare i hovudstaden Oslo, finn ein heller ikkje 
att. Spør Svetlana Naumova om kva ho meiner 
om at OL skal finna stad – ikkje i Murmansk, 
som jo har snø og kuldegrader nok – men i Sot-
sji, heilt sør ved Svartehavet, og med så astrono-
miske investeringar og kostnader, og ho vil visa 
til kva president Putin forklarte på ein presse-
konferanse nyleg. Han sa at ein hadde gjort 
grundige analysar før Sotsji blei vald, at klimaet 
var å likna med Vancouver (OL i 2010). OL er eit 
stort ansvar, og ei stor moglegheit for både Sot-
sji og for resten av Russland. Jazmenskij legg til-

at Murmansk arbeidde med ein plan om eit vin-
ter-OL saman med Leningrad, dette tilbake i 
Sovjettida, men at dei aldri vann heilt fram.
 Kva dei ville sagt om Sotsji i meir uoffisielle 
samanhengar, er ei anna sak. Sportskomiteen er 
godt mogleg ein karriereveg; den noverande gu-
vernøren i Murmansk oblast (Marina Kovtun) 
var leiar av denne komiteen i si tid. 

Kosmisk fakkelstafett. I det flate lyset midt på 
dagen (klokka 13 Murmansk-tid) ser ein i åsen 
ovanfor byen ei gigantisk statue i sement, ein 
taus soldat som stirer mot Litsa-fronten, truleg, 
eit krigsminnesmerke som ruvar nesten hundre 
meter til vers. Du er ein maur ved hans føter. Ein 
gassfakkel brenn alltid i ly av skorne hans, og 
ikkje så utsett og etappevis som den olympiske 

fakkelflamma, som har blitt frakta nord til Nord-
polen, og djupt i Bajkalsjøen, ja heilt ut i verds-
rommet. Ein må kanskje bli litt ør i hovudet når 
ein ser det enorme riket Russland på kartet, og 
veit at ein er president for det? Når ein kikkar 
ned i denne hamna i Murmansk der skipa ligg i 
kø utover fjorden, og fraktar ut kol og olje frå Si-
bir og lastar om nikkel og apatitt, og kva det all-
ting er?  
 Eller snarare liten? I møte med byråkratiet i 
Russland? Kan henda stirer denne gigantiske se-
mentsoldaten (Aljosja på folkemunne) heilt mot 
Norge, over åsen i vest. Atle Staalesen i Ba-
rentsObserver fortel at det er Kirkenes som of-
tast vinn i den uuttalte kampen om skipsfart og 
infrastruktur og logistikk for den olja ein vonar 
å finna i den nylege delte gråsona mel-

Forbrodringa si tid Morgenbladet 31.01.2014
GUDMUND SKJELDAL
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Ledet an i alternativ åpningsseremoni Indre Akershus Blad 29.01.2014 16:42
OSLO: Line Halvorsrud (22) fra Bjørkelangen, gikk fremst i
fakkeltog for ytringsfrihet, etterfulgt av alternativ
åpningsseremoni under parolen `OL i Sotsji for alle!` Line
Halvorsrud og likestillings- og diskrimineringsombud
Sunniva Ørstavik

I skyggen av Sotsji Blikk 29.01.2014 10:51
Foto: Reidar Engesbak) I skyggen av Sotsji Snøen lavet ned
over Youngstorget tirsdag ettermiddag og skapte en fin og
lun ramme rundt den alternative åpningsseremonien for OL
i Sotsji.
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Byggestart
Nå starter byggingen av 
Deichmanske Hovedbibliotek. 
Se bilder fra noen av verdens 
aller vakreste bibliotek på 
ap.no/innsikt.

Engelsk fotball
Tottenham møter Manches-
ter City i engelsk eliteserie i 
kveld klokken 20.45. Følg også 
London-derbyet Chelsea - West 
Ham på ap.no.

Storbrann
Over 130 bygninger, mange av 
disse boliger, er brent ned som 
følge av storbrannen i Flatan-
ger i Nord-Trøndelag. Få siste 
nytt om utviklingen på ap.no.

Latin-Amerika
På ap.no kan du se vår multi-
mediale oversikt over utviklin-
gen i Latin-Amerika. Her møter 
du også 13-åringene Antonio 
og Breno, som har vokst opp i 
Brasil og Honduras.

Møljefritt i Drammen
Drammens Tidende kunne  
i sitt hovedsoppslag i går fortel-
le at servering av pølser på  
arbeidsplassen får de ansatte 
til å prestere mer. Ved IT-bedrif-
ten Conexus er det angivelig 
pølser som gjelder. Tilberedt 
i øl fra Aass. Én gang kuttet de 
ut pølsene til fordel for mølje. 
«Da ble det ramaskrik», for-
teller en ansatt. Avisen kan i til-
legg opplyse at «Også kaffe-
traktere har en funksjon».

Drammen er nok en rolig by.

Norsk segrering
Byggingen av en norskspråk-
lig skole i Tana, 80 meter fra en 
samiskspråklig, skaper strid. 
Samiske foreldre frykter nem-
lig at de to språkgruppene kan 
komme til å møtes i friminutte-
ne. Og kanskje prate. Sammen! 
Løsningen blir trolig separate 
skolegårder.

Det var nå enda godt.

Gyllen gylle
Dronning Sonja fortalte under 
kongeparets besøk i Lærdal sist 
uke at hun nå hadde lært hva 
en gyllevogn er. Og hun skal ha 
vært imponert over dens egen-
skaper i kampen mot flamme-
ne: «Det må kunne kallast ei 
gyllen gyllevogn», sa dron-
ningen ifølge avisen Firda.

Kunnskap om gjødselsprede-
re er alltid nyttig lærdom.

Julepolet
Tidligere Unge Høyre-formann 
Kai Henriksen, nå sjef for Vin-
monopolet, virker ikke over-
begeistret over å skulle åpne 
dørene for salg av vin og sprit 
julaften. Han har liten tro på 
økt omsetning, og mener det 
kan bli dyrt å holde åpent:

«I tillegg er julaften famili-
ens og barnas dag og det blir 
litt galt hvis kirken og Vin-
monopolet er de eneste som 
skal være åpent», sier han til 
næringslivsavisen Dagens Næ-
ringsliv.

Han glemmer nok at mange 
ønsker å være ekstra spirituelle 
nettopp i julen.

Gårsdagens hovedsak  
i Drammens Tidende.

Regnbue i vinterland |

Miljøstiftelsen Bellona, Amnesty International, Helsingforskomiteen, Skeiv Ungdom og Landsforeningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LLH) inviterte til en alternativ åpningsseremoni for OL i Sotsji i går. Sammen ville de lage en OL-fest der alle 
er invitert, for å vise at de er imot menneskerettighetsbrudd i Russland.

Fotograf: Paal Audestad Regnbue i vinterland | Aftenposten 29.01.2014
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sotsji-ol� sotsji-ol

Smørebussen endelig på vei
Langrennsløpernes oL-buss har stått værfast i romania i fire dager, men 
kunne i går fortsette reisen mot sotsji. dårlig vær de siste dagene har gjort 
det vanskelig å komme seg over svartehavet til russland. – jeg regner med 
at bussen er i sotsji i løpet av 48 timer. det går fint, det lever vi godt med, sier 
langrennssjef Åge skinstad deler av det norske smøreteamet var på plass i 
sotsji allerede mandag. de er i gang med forberedelsene til oL. Første lang-
rennsøvelse går lørdag 8. februar.  (nTB)

Flest kvinner
ToKYo: For første gang er det 
flere kvinner enn menn i japans 
tropp til et vinter-oL. japanerne 
sender 113 utøvere, 65 kvinner 
og 48 menn. japan er med i 
kvinnenes ishockeyturnering for 
første gang på 16 år, og det gjør 
at kvinneandelen i troppen øker. 
 (nTB)

Ammann blir 
flaggbærer
ZÜrICH: skihopperen simon 
ammann får æren av å bære det 
sveitsiske flagget under 
åpningsseremonien i oL. 
32-åringen deltar i sitt femte oL. 
Han har hele fire individuelle 
gull fra 2010 og 2002. sveits 
sender en rekordstor tropp på 
163 utøvere til sotsji-lekene. 
 (nTB)

OL-tur blir 
avgjort fredag
TrYsIL: Fristilkjører Tiril Sjåstad 
Christiansen (bildet) har fått 
trent i en uke etter kneskaden. 
Fredag avgjøres det om det blir 
tur til sotsji-oL eller ikke. geilo-
jenta (18) har gjort fantomcome-
back etter å ha blitt korsbånd-
skadd i starten av desember. 
Tirsdag i forrige uke var hun 
tilbake på ski for første gang. 
Etter det har hun hatt gode 
treningsdager. – det går bedre 
og bedre. denne uka kjører Tiril 
i Trysil. der skal hun utfordre 
kneet på større og større 
elementer, sier sportssjef i 
twintip, Christopher Frankum. 
Mandag var det nøyaktig ett år 
siden Christiansen overrasket og 
vant gull i X-games.  (nTB)

Fronter et 
sterkt lag
Silje Norendal (bildet) fronter et 
snowboardlag med flere medal-
jekandidater i oL. Hun tror 
Torstein Horgmo melder seg på 
i gullkampen etter et skuffende 
X-games. I snowboardmiljøet er 
Horgmo blant de aller største 
profilene. Han hadde tatt 
X-games-medalje seks år på rad, 
men under sist helgs konkur-
ranse feilet han både i Big air og 
slopestyle. – jeg tror han er 
veldig innstilt på at det skal skje 

ting i oL, sier 
norendal, som 

vant gullet i 
X-games. 
 (nTB)

Fotballjentene June Tårnes og 
Hedda Strand Gardsjord tente i 
går OL-ilden på det som ble kalt 
den alternative OL-åpningen av 
lekene i Sotsji.

– Dette har vi stått sammen 
om i Røa. Vi vil markere vår 
støtte til de som kjemper for 
menneskerettigheter i Russ-
land, sier June Tårnes.

Å kalle seg Diamond Girls, 
som Røa-jentene gjør, betyr mer 
enn å yte innsats på fotball-
banen. Da hadde hun også vært 
med i fakkeltoget som tok en 
runde fra Youngstorget og 
hundre meter av Møllergata før 
hun igjen kunne tenne ilden 
nede på torget.

– Vi har ikke oppfordret til 
boikott av lekene, men når Tor-

hild Wildvey og Erna Solberg 
reiser til Sotsji, må de bruke 
stemmen sin, særlig inn mot 
sivilsamfunnet, sier generalse-
kretær i Amnesty, John Peder 
Egenæs, til Dagsavisen.

– Vår oppgave er å vise fram 
andre sider av det russiske sam-
funnet som ikke folk ser. OL skal 
ikke slippe unna som et eneste 
propagandashow for Putin.

Den alternative OL-
åpningen i går ble også støttet 
av Bellona og foreningen for de 
lesbiske og homofile. Men det er 
ikke bare den beryktede homo-
loven som opptar Amnesty.

– Nei, dette handler ikke 
bare om homoloven. Det dreier 
seg også om at utenlandske 
menneskerettighetsorganisa-
sjoner må registrere seg som 
agenter i Russland, og at hvis 
noen russere gir oss informasjon 
om brudd på menneskerettig-
heter, så kan de bli anklaget for 
høyforræderi, forteller Egenæs.

Han er glad for at IOC-pre-
sident Thomas Bach har gitt 
grønt lys for at utøvere kan sig-
nalisere sitt politiske syn på 
pressekonferanser.
tor.karlsen@dagsavisen.no

sotsji�2014: 
Amnesty Interna-
tional fikk i går æren 
av å åpne OL i Sotsji. 
På Youngstorget.

n Tor KIsE KarLsEn
n arnE ovE BErgo (foto) 

ol-ilD: røa-jentene Hedda strand gardsjord og june Tårnes tenner 
den alternative oL-ilden.

oL-ilden er tent

I går hadde han sin første uten-
dørs treningsøkt siden syk-
dommen slo til. Jespersen er 
årets norske langrennskomet. 
Han kom på 2. plass sammen-
lagt i Tour de Ski og ligger på 2. 
plass sammenlagt i verdens-
cupen.

Han ble OL-uttatt selv om 
han ble syk og gikk glipp av alle 
NM-løpene i Lillehammer.

– Jeg fikk forkjølelsesvirus. 
Det ville liksom ikke slippe 
taket, sier han.

Det er ennå usikkert om 
formen blir såpass at han kan gå 
15-kilometeren i klassisk i Tob-
lach til helgen. Fraværet gjør at 
han er usikker på hva som 
kommer til å skje i Sotsji. – Fem 
dager i høyden vil kanskje gjøre 
meg godt. Men jeg vet ikke, sier 
han.  (NTB)

langrenn: Uker uten tre-
ning har gjort Chris Jesper-
sen (30) høyst usikker på 
hva som skjer i OL. 

n EgIL sæTHEr

usikker på formen og oL

– Astrid ville vært en med-
aljekandidat, så hun har lov til 
å være skuffet. Det er prisen å 
betale for å være på et så godt 
lag, sier han.

Selv trodde han Jacobsen 
skulle være inne på laget.

– Marit og Therese er helt 
selvskrevne. Mellom de tre 
andre er det ganske jevnt. Men 
ut fra det de har prestert i år, 
vil jeg si Astrid i utgangs-
punktet er nummer tre på 
laget, sier Bjørn til NRK.

Han ville ofret Heidi Weng 
i dette uttaket.

– Kristin har tradisjon for 
å komme i form til mesterskap, 
og hun behersker skibytteø-
velsen bedre enn de fleste. 
Samtidig er det høyde og 
knalltøffe løyper, og det favo-
riserer en løper med så stor 
utholdenhetskapasitet som 
Kristin. I tillegg vant hun dis-

tansen i NM – og i prøve-OL i 
fjor, poengterer Torgeir Bjørn.

I VM i fjor tok de fire norske 
deltakerne de fire første plas-
sene på distansen. Marit 
Bjørgen vant foran Therese 
Johaug, Heidi Weng og Kristin 
Størmer Steira, med Justyna 
Kowalzcyk som «beste utlen-
ding» på femteplass.

Den gamle VM-vinneren 
fra 80-tallet, Anette Bøe, er 
sjokkert over uttaket,

– Jeg ble satt ut da jeg hørte 
det, sier Bøe, som håper 
Uhrenholdt Jacobsen etter 
hvert får brukt det positivt.
ps. Jacobsens personlige 
trener, Dag Kaas, vil ikke kom-
mentere uttaket ettersom han 
har en formell rolle i OL-
troppen.
reidar.sollie@dagsavisen.no

Forstår ikke vrakingen
svært�skuffet: astrid uhrenholdt jacobsen er svært skuffet, og forstår ikke noe av vrakingen.  FoTo: TErjE BEndIKsBY, nTB sCanPIX

nEW YorK: 105 kvinner og 125 menn 
skal representere usa i alle de 15 
oL-grenene i sotsji. aldri tidligere har 
en nasjon sendt så mange utøvere til 
et vinter-oL. alpinisten Bode Miller 
(bildet) er en av de mest kjente og 
populære utøverne i troppen, 
sammen med skøyteløperen shani 
davis.  (nTB)

Tidenes største OL-ilden er tent Dagsavisen 29.01.2014
SOTSJI 2014: Amnesty International fikk i går æren av å
åpne OL i Sotsji. På Youngstorget.

OL-ilden er tent Dagsavisen 29.01.2014 03:00
SOTSJI 2014: Amnesty International fikk i går æren av å
åpne OL i Sotsji. På Youngstorget.
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Tenker på sine framtidige barnebarn

mulig å reservere seg, sier Olaug 
Bollestad, helsepo-
litisk talskvinne i 
KrF, til Dagen. 

Hun understre-
ker at kommunens 
vurdering av reser-
vasjonsmuligheten 
skal være på et fag-

lig grunnlag, ikke et politisk eller 
ideologisk. 

Forstår ikke 
– Det skal ikke være slik som det 
nå framgår at det handler om et 
politisk syn. Høyre-ordførerne 

forstår ikke bakgrunnen for for-
slaget. I norsk helsevesen er det 
rom for å ha reservasjonsmulig-
het og samtidig ivareta kvinnen. 
Det er det som ligger til høring fra 
statsråden nå, sier Bollestad.

KrFs parlamentariske leder, 
Hans Olav Syversen, krever nå nye 
forhandlinger med Høyre og Frp.

Haaland skuffet
 – Vi må sette oss ned med re-
gjeringspartiene etter at hørings-
runden er over, slik at vi kan få et 
forslag til Stortinget som alle tre 
kan være fornøyd med, sier parla-

mentarisk leder i KrF, Hans Olav 
Syversen til Dagsavisen.

Eilif Haaland i Foreningen for 
reservasjonsrett for helsepersonell 
beklaget mandag utviklingen på 
det sterkeste.

– Det er meget betenkelig at al-
vorlige, etiske spørsmål gjøres til 
gjenstand for et politisk spill i det 
enkelte kommunestyre. Det virker 
aldeles galt på meg at kommunene 
skal kunne overprøve et stortings-
vedtak, sier han til NTB. DAGEN

OL-åpning for alle

KrF forsvarer liberalisering 
av alkoholsalg

Russlands systematiske brudd 
på menneskerettighetene er 
nok til å dra i gang en alternativ 
OL-åpning, mener Amnesty. I 
går gikk seremonien av stabe-
len.

JOHANNES EK REINDAL
johannes.ek.reindal@dagen.no

Vel er det 10 dager til den offisi-
elle åpningen i Sotsji i Russland, 
men siden ikke aller er invitert, 
følte en rekke organisasjoner 
for å dra i gan en mer inklu-
derende seremoni.  Amnesty 
International i samarbeid med 
Bellona, Helsingforskomiteen, 
Skeiv Ungdom og Landsfore-
ningen for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LLH) 
inviterte i går til fakkeltog i fle-
re norske byer. I Oslo gikk toget 
fra Youngstorget, i Bergen far 
den blå steinen.

– Putin bruker OL for å få 
Russland til å glitre, sier region-
leder Tanja Clifford i Amnesty 

International Norge Region 
Vest i en pressemelding.

– Men i år er det umulig å 
skjule at baksiden av medaljen 
blir stadig mer grumsete av 
menneskerettighetsbrudd. 

Lover
Russland har som kjent vedtatt 
en rekke lover som begrenser 
ytringsfriheten til organisasjo-
ner som jobber for homofiles 
rettigheter. Amnesty oppfatter 
lovene som vagt formulert, med 
den hensikt å ramme dem som 
er kritisk til myndighetene. 

– Dette er rett og slett hek-
sejakt på ytringsfriheten, sier 
generalsekretær i Amnesty 
Norge, John Peder Egenæs, til 
organisasjonens nettside. 

Arrangørene av fakkeltogene 
oppfordret folk til å komme 
kledd i fargegalde vinterklær. 
DAGEN

KrFs parlamentarisk leder Hans 
Olav Syversen forsvarer at par-
tiet støtter regjeringens ønske 
om å åpne dørene på Vinmono-
polet også på helligdager. Han 
kaller dette «justeringer» av 
dagens alkoholpolitikk.

Overfor Vårt Land fastholder 
Syversen at slike «justeringer» 
var nødvendig for å få de andre 
partiene med på at hovedpila-
rene i dagens alkoholpolitikk 
skal ligge fast.

– Jeg skjønner jo at Kjersti 
Toppe ikke liker at Høyre, Frp 
og Venstre har flertall, men jeg 
håper jo at hun verdsetter at vi 
minimerer endringene i forsla-
get til de andre tre partiene, sier 
Syversen til avisen.

Toppe, som er helsepolitisk 
talsperson i Senterpartiet, me-
ner KrF bidrar til en politisk 
kurs som går i feil retning.

– Dette kan partiet umu-
lig være enig i. I så fall har det 

forandret seg utrolig mye fra i 
sommer, sier Toppe. Hun sier at 
hun ikke kjenner igjen KrF.

Syversen understreker at 
KrFs utgangspunkt er ufor-
andret og viser til at partiets 
standpunkt er godt kjent. Men 
i denne saken er det viktig å se 
på det store bildet. Sluttresulta-
tet må bli best mulig, forklarer 
han. 

Syversen trekker fram at 
hovedlinjen i norsk alkoholpo-
litikk skal ligge fast. Vinmono-
polet skal bevares, reklamefor-
budet skal bestå, avgiftsnivået 
skal være høyt, og alkoholpoli-
tikken skal stort sett være sosi-
alpolitikk, påpeker Syversen.

KrFs fungerende partileder 
Dagrun Eriksen sa i helgen til 
VG at KrF går inn for regje-
ringens forslag fordi utvidet 
åpningstid er bedre enn at re-
gjeringen åpner for salg av vin 
i butikkene. NTB

OL-DEMONSTRASJON: Flere norske organisasjoner invi-
terte til en demonstrasjon mot Russland for å sette fokus 
på deres brudd på menneskerettighetene. Bildet er fra en 
tilsvarende demonstrasjon i Tyskland i desember. 
FOTO: AFP PHOTO / DPA / SVEN HOPPE / GERMANY OUT

Høyre-folk reserverer seg mot fastlegekrav

FAKSIMILE: Oppslag i Dagen 9. januar og 10. januar 2014

OL-åpning for alle Dagen 29.01.2014
Russlands systematiske brudd på menneskerettighetene er
nok til å dra i gang en alternativ OL-åpning, mener Amnesty.
I går gikk seremonien av stabelen.

NTBs ettermiddagsmeny tirsdag 28. januar NTBtekst 28.01.2014 14:36
Innenriks:

Villig til å gå i fengsel for OL-miljøet VG Nett 28.01.2014 11:52
Jevgenij Vitisjko har protestert mot miljøødeleggelsene ved
byggingen av anleggene til Sotsji-OL. Miljøaktivisten er
dømt til tre års ubetinget fengsel.

LLH advarer mot norsk propaganda i Sotsji Gaysir 28.01.2014 10:30
Norske idrettstopper og politikere reiser til Sotsji for å drive
propaganda sammen med Oslo 2022 for vinter OL i Oslo.
Smakløst, mener LLH. Nå utfordrer han idrettsminister
Thorhild Widvey.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



Norsk propaganda i Sotsji Blikk 28.01.2014 10:16
Bård Nylund (Foto: LLH) Norsk propaganda i Sotsji - Jeg får
en vond smak i munnen når jeg tenker på at norske
idrettstopper og politikere reiser til Sotsji for å drive norsk
propaganda i et land hvor det er forbudt å drive såkalt

Homohus under Sotsji OL Blikk 28.01.2014 06:51
Det startet under OL i Vancouver i 2010 med et eget
homohus, kalt Pride House. Nå har Pride House blitt et
verdensomspennende tiltak og arrangeres under store
idrettsarrangement. Men ikke i Sotsji.

NTBs foreløpige innenriksmeny tirsdag 28. januar NTBtekst 27.01.2014 18:58
Kinshasa: Rettssaken mot Joshua French fortsetter. Vi er ikke til stede, men
kommer med saker på utenrikslinjen. Vi kommer også med
direkterapportering.

Alternativ OL-åpningsseremoni i Oslo og Bergen Gaysir 27.01.2014 15:10
Tirsdag kl. 17 inviterer LLH, Skeiv Ungdom, Amnesty
International, Bellona og Helsingforskomiteen til storslått
OL-åpningsseremoni på Youngstorget i Oslo. Sammen skal
vi bidra til en fargerik OL-fest der alle er invitert.

NTBs langtids-PM for perioden 28. januar til 28. februar NTBtekst 27.01.2014 12:34
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark
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– Vi er straks til ba ke et ter re kla me pau sen.
Sånn blir vir ke lig he ten for id retts hung ri ge 

nord menn un der de olym pis ke vin ter le ke ne 
som star ter i den rus sis ke byen Sot sji om to 
uker. For før s te gang skal OL sen des på en 
an nen tv-ka nal enn NRK.

Nå er det TV 2 som har le ke ne, og de har 
lov til å fyl le hvert fem te mi nutt in nen for hver 
klok ke ti me med re kla me. Et ter en hen ven-
del se til Kul tur de par te men tet i fjor fikk de 
dess uten skred der sydd re kla me reg le ne for TV 
slik at de har arm slag til å av bry te når de selv 
me ner det pas ser.

Seks mi nut ter re kla me
Det er fre dag 22. no vem ber. Na sjo nal se song-
åp ning for lang renns spor ten på Bei to stø len. 
Vintersportsinteresserte kan føl ge sen din gen 
di rek te på NRK.

Det TV-se er ne ikke får se er at kon kur ren-
ten TV 2 sam ti dig pro du se rer en nær full ver-
dig sen ding. Men det TV 2 selv om ta ler som 
en skyggesending går ikke and re ste der enn til 
opp tak hos ka na lens ho ved kon troll i Ber gen.

Pro gram le der An ne mar ta Gis ke lo ser de 
fore stil te se er ne gjen nom sen din gen fra et 
ute stu dio. Med seg har hun to av eks pert kom-
men ta to re ne TV 2 har knyt tet til seg for an OL: 
Odd-Bjørn Hjel me set og Fredrik Auk land. TV 
2s Chris ti an Paa sche og tid li ge re lang renns-
tre ner Svein Tore Sam dal kom men te rer sel ve 
ren ne ne. I til legg har TV 2 re por ter team på 
plass og et tek nisk team som av vik ler sen din-
gen.

Mens NRK går rett til mixed zone et ter at 
de bes te lø per ne er i mål øver TV 2 seg ved å 
gå til en seks mi nut ter lang re kla me pau se. En 
av de vik tig ste opp ga ve ne som sports re dak tør 
Ve gard Jan sen Ha gen og TV 2 har sta ket ut på 
for hånd er nett opp å tes te hvor dan re kla me av-
brudd fun ge rer i et lang renns løp.

– Det te blir nytt for pub li kum og noe de 
ikke er vant til. Men vi skal gjø re det skån somt, 
sier Ha gen, som har tatt tu ren til Bei to stø len 
for å føl ge prø ve ne til team et som skal pro-
du se re lang renns- og skiskytingssendingene 
un der to in ten se uker i feb ruar.

Vakt sjef As geir Svar dal er en av fem med 

ar beids plass i en trang vogn midt mel lom 
NRKs dig re produksjonstrailere. Hans jobb er 
både å fyl le sen din gen et ter at ren net er over 
og å iden ti fi se re ste der i ren net hvor det er 
plass til re kla me av brudd. Han er for nøyd med 
inn sat sen før s te dag et ter at dummysendingen 
er over.

– Vi har er fart mye i dag. OL er i tryg ge hen-
der, for sik rer Svar dal.

– Hva har dere lært?
– Vi har lært om veks lin ger mel lom stu dio 

og ind re bane, tek nisk team har kjørt seg og vi 
har øvd på re kla me.

Mil li ard salg
Det var i juni 2011 ny he ten om at NRK mis ter 
OL-ret tig he te ne til TV 2 sprakk. Den dansk eide 
ka na len sik ret seg tv-ret tig he te ne både for Sot-
sji og som mer-OL i Rio de Ja nei ro om to år. Det 
sam me skjed de i Sve ri ge der SVT tap te ret tig-
he te ne til TV3-eier Via sat. Iføl ge mediebladet 
Resumé måt te de sven ske kjø per ne ut med 250 
mil li oner sven ske kro ner. Hva TV 2 har be talt, 
vet vi ikke.

Tid li ge re år har Den In ter na sjo na le Olym-
pis ke Komité (IOK) solgt ret tig he te ne til OL i 
Eu ro pa til den eu ro pe is ke kring kas tings uni-
onen EBU, hvor NRK og TV 2 er med lem mer 
fra Nor ge. Men i 2009 valg te IOK å sel ge til 
ret tig hets sel ska pet Sportfive for 250 mil li oner 
euro, vel 2,1 mil li ar der kro ner i da gens kro ne-
kurs.

Selv om TV 2 har fjern syns ret tig he te ne 
be tyr ikke det at NRK blir nes ten OL-fritt. De 
har fort satt ra dio ret tig he te ne. Sports re dak tør 
Rune Haug lo ver i en epost fyl dig dek ning 
på DAB, men også på TV og nett/mo bil. All-
menn kring kas te ren sen der 23 med ar bei de re 
til Sot sji, alle fra spor ten med unn tak av den 
med lån te rus sisk ta len de ny hets re por te ren 
Nora Thorp Bjørn stad fra ny he te ne.

– Det er stor knapp het på TV-ak kre di te rin-
ger. Vi har ak kre di te rin ger til tre tv-team som 
i ho ved sak skal le ve re re dak sjo nelt inn hold til 
våre sports sen din ger, men de om dis po ne res 
der som det skul le opp stå spe si el le ny hets hen-
del ser, skri ver Haug.

For uten TV 2 og NRK er det VG som sen-

Vinterleker  
med ny vri
Bak idrettsfesten skjuler det seg vanskelige kår for kritisk journalistikk.
GLENN SLYDAL JOHANSEN

StuDiO: tV 2 
teamet med tV 

2s sportsredaktør 
Vegard Jansen 

Hagen, program-
ledere Annemarta 

Giske, Fredrik 
Aukland og  Odd-
Bjørn Hjelmeset. 
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OL i Sotsji

der flest til Sot sji med 14 i tal let. Dag bla det og 
NTB er akkreditert med ni hver, mens Af ten-
pos ten har syv.

Sub tro pisk kli ma
Når den olym pis ke ild ten nes på Fisht Olym-
pia sta dion i den rus sis ke kur by en Sot sji fre-
dag 7. feb ruar, skjer det i den enes te de len av 
Russ land som har sub tro pisk kli ma. Men det er 
også kort vei opp til fjel le ne, hvor øv el ser som 
lang renn, ski sky ting og al pint ar ran ge res.

Noen av de drøyt 300 mil li ar der kro ne ne 
som gjør årets le ker til de dy res te noen sin ne er 
brukt på in fra struk tur. En ny bygd jern-
ba ne re du se rer for eks em pel rei se ti den 

FAKtA

OL i SOt Sji
Ar ran ge res mel lom 7. 
og 23. feb ruar.
Bud sjett på rundt 300 
mil li ar der kro ner.
tV 2 kjøp te i 2011 ret
tig he te ne til Sot sji og 
som merOL i Bra sil om 
to år for en ukjent pris. 
Sven ske Via sat be tal te 
250 mil li oner sven ske 
kro ner. 
tV 2 sen der rundt 140 
med ar bei de re til Sot sji.



Vinterleker med ny vri Journalisten 24.01.2014
- Vi er straks tilbake etter reklamepausen. Sånn blir
virkeligheten for idrettshungrige nordmenn under de
olympiske vinterlekene som starter i den russiske byen
Sotsji om to uker. For første gang skal OL sendes på en
annen tv-kanal enn NRK.

NTBs langtids-PM for perioden 23. januar til 23. februar NTBtekst 22.01.2014 12:09
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Proteståpning av Sotsji OL Blikk 22.01.2014 11:53
Tirsdag 28. januar inviteres det norske folk med på
storslåtte OL-åpningsseremonier hvor medaljens bakside
skal lyses opp. Den 28.
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Torsdag er det 100 dager siden Norge 
fikk ny regjering. Tida er inne for å gjøre 
opp status. Hva har Høyre/Frp-regje-
ringen fått til og hvordan framstår den? 
Finansminister Siv Jensen (Frp) har lagt 
inn en liten skattelettelse i statsbud-
sjettet. For øvrig er årets budsjett for 99 
prosents vedkommende forgjengerens 
verk. Regjeringens første 100 dager har 
vært overraskende magre på nye forslag 
og ny politikk. En del valgløfter er lagt 
til side. Opposisjonen bør glede seg, og 
ikke beklage det.

Utad framstår regjeringen som et solid 
administrasjonsstyre. Det gnistrer ikke 
akkurat av statsrådene for å si det 
forsiktig. Statsminister Erna Solberg ser 
ut til å ha god kontroll på mannskapet, 
og finansminister Siv Jensen har et godt 
grep om økonomien. Frps leder har glidd 
pent inn i rollen som finansminister. Den 
hardslående partileder Jensen er nesten 
ikke til å kjenne igjen. Det er det heller 
ingen grunn til å beklage, slik vi ser det.

Det er overraskende hvor fort Frp har 
tilpasset seg rollen som regjeringsparti. 
Det gjelder både stortingsgruppa og de 
fleste Frp-statsrådene. Statsrådene 
snakker med innestemme når de står 
fram. Vi hadde ventet friskere utspill og 
hardere verbale slag når Frp for første 
gang kom i regjering. Partiet har valgt en 
kattemyk start. Vi får se om det varer de 
neste 100 dagene.

Meningsmålingene tyder på at velgerne 
ikke er så positivt overrasket over Frp 
som det vi er. Partiet falt som en stein 
på meningsmålingen i NRK før helgen. 
Frp fikk 11,7 prosent mot 16,3 prosent 
ved valget. En måling i Aftenposten 
samme dag ga Frp 12,6 prosent. De 
frafalne går til Høyre som har styrket sin 
stilling betydelig etter valget. Det gleder 
nok mange Høyre-velgere like sterkt som 
det smerter Frp-folket. Det kan gå med 
Frp som det gikk med SV. Det mistet 
velgere hver eneste dag da det ble et 
regjeringsparti. 

«Det er overraskende hvor 
fort Frp har tilpasset seg 
rollen som regjeringsparti.»

Regjeringens 100 dager

Les KULTUR side 22

Vil ha  
større  
veksthus

«Ledere kjøper ord og måltall som får dem til å virke 
smarte – så lenge ordene er på moten. Management-
moter går i regelmessige bølger på omtrent fire år og 
konsulentene smiler hele veien til banken.»
JAN KeTIL ARNULF KoMMeNTAR side 18

som journalist i Dagsrevyen har jeg 
dekket fire olympiske arrangementer. 
Jeg var reporter under sommerlekene 
i Barcelona (92) og under vinterlekene 
i Calgary (88), Lillhammer (94) og 
Nagano (98). Det har vært like fasci-
nerende hver gang å observere den 
store avstanden mellom idrett og pen-
gemakt på nært hold. Like før OL i 
Lillehammer truet IOCs mektige pre-
sident, Juan Antonio Samaranch, like 
godt med å avblåse lekene. Media 
skrev om hans fortid som tidligere 
fascistminister for general Francos 
blodige diktatur. Kong Harald reddet 
lekene ved å invitere IOC-pampen til 
sitt bord. IOC har alltid hatt en sær 
forkjærlighet for det kongelige. 15 
representanter fra eksisterende og 
nedlagte hoff er i dag med i IOC-sys-
temet. 

selv om IoC har prøvd å modernisere 
seg selv gjennom mer rotasjon, nye 
aldersregler og flere representanter 
fra idretten, er IOC fortsatt en ude-
mokratisk organisasjon. Gerhard Hei-
berg representerer heldigvis seg selv 
og ikke Norge. Det er godt å vite når 
Heiberg får seg til å si at det er helt 
riktig av russiske myndigheter å forby 
demonstrasjoner og politiske marke-
ringer under OL i Sotsji. Utøvere skal 
konkurrere og ikke mene noe om poli-
tikk og samfunn. IOC mener ikke noe 
om Russlands hårreisende antihomo-
lover.

Bak oL-pampenes «upolitiske»  og 
uskyldsrene fasade eksisterer en 
alternativ virkelighet, der de olym-
piske ringenes framtid og utvikling 
bestemmes av mektige kapitalinte-
resser og viktige politiske spillere. 
Blant IOCs største sponsorer er 
våpenprodusenten General Electric, 
Coca Cola, McDonalds og den kje-
miske bedriften Dow, som produserte 
napalm som USA brukte under 
Vietnam-krigen. IOC-systemet blir i 
stadig større grad dominert av olje- og 

gassmilliardærer. Noen av IOCs mest 
dominerende skikkelser kommer fra 
Russland, Qatar og Kuwait. Olje-
staten Aserbajdsjans olympiske 
komité ledes av landets president, 
Ilham Aliyev. Hans regime fengsler 
opposisjon og journalister. Sjefen for 
Hviterusslands OL-komité er presi-
dent Aleksandr Lukasjenko. Landet 
er så udemokratisk at det er utestengt 
fra Europarådet. 

IoCs historie har vært preget av skan-
daler og hårreisende korrupsjonshis-
torier. Men noe av det pussigste IOC 
har gjort er å selge vinterlekene til 
Russland og til badebyen Sotsji ved 
Svartehavet.

Da Russland ble tildelt lekene var 
budsjettet på rundt 70 milliarder 

kroner. Hittil har Russland brukt 280 
milliarder, altså fire ganger så mye, 
for å gjøre om sommerbyen til et 
idrettslig vinterparadis. Oversikter 
viser dessuten at nære venner av  pre-
sident Putin har stukket av med noen 
av de feteste byggekontraktene. 

Det påstås at oL- ringene er blitt et 
symbol for avanserte hvitvaskings-
operasjoner. I en rapport, som er utar-
beidet av to opposisjonspolitikere, 
skrives det at så mye som 180 milli-
arder kroner kan ha forsvunnet i 
bestikkelser og bedrageri. Selskapet 
til en av Putins venner skal ha tjent 50 
milliarder kroner på å bygge den 30 
kilometer lange veistrekningen fra 
Sotsjis strender og til noen av de nye 
OL–arenaene oppe i fjellene. En jern-

I skyggen av OL
40.000 politifolk og 
soldater vil bevokte 
Sotsji-OL ved hjelp av 
ubåter, luftvernra-
ketter og dronefly. 
Idrettens store fest 
framstår dessuten 
som et økonomisk 
hvitvaskingsprosjekt.

erling 
borgen
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I skyggen av OL Dagsavisen 20.01.2014
40.000 politifolk og soldater vil bevokte Sotsji-OL ved hjelp
av ubåter, luftvernraketter og dronefly. Idrettens store fest
framstår dessuten som et økonomisk hvitvaskingsprosjekt.
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Ingen fest uten frihet - Sotsji-OL Bellona 16.01.2014 16:54
240 norske journalister skal til Sotsji under vinter-OL.
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Skolerer OL-journalister Blikk 16.01.2014 11:54
Anastasia Smirnova (Foto: Reidar Engesbak) Skolerer OL-
journalister - Jeg håper norske journalister vil ha fokus på
menneskerettighetsspørsmål og lhbt-saken når de dekker
OL i Sotsji,

32 torsdag 16. januar 2014| Sport |

ol i sotsji
Halvor Tjønn
 
Alt tyder på at vinterlekene i 
Sotsji blir vellykket, sett fra 
et sportslig ståsted. Det betyr 
ikke at det ikke har vært 
problematiske sider knyttet 
til den enorme utbyggingen i 
olympiabyen, sier de to rus-
siske aktivistene Aleksandr 
Popkov og Grigorij Sjvedov.

Popkov kom i går direkte fra Sotsji 
til Oslo. I kveld skal han og Sjvedov 
delta på et åpent seminar i regi av 
Den norske Helsingforskomité, 
Amnesty International, LLH og 
Bellona. Hensikten med semina-
ret er å kaste lys over skyggeside-
ne ved det enorme arrangementet 
som om kort tid går av stabelen i 
den russiske svartehavsbyen.

– Vi håper at arrangementet i 
Sotsji blir en suksess, men vi fryk-
ter en mindre vellykket forestil-
ling. Sportsanleggene er ferdigs-
tillet. Det er mye prestisje knyttet 
til arrangementet. At terrorhand-
linger finner sted, er lite sannsyn-
lig. Sikkerheten har vært meget 
høy, og kontrollen er nitid, sier 
Popkov til Aftenposten. 

Ikke boikott
Popkov, som er advokat og spesia-
list på menneskerettighetssaker, 
vil ikke oppfordre noen til å boi-
kotte lekene. 

– Å boikotte lekene, som enkel-
te i Vesten har tatt til orde for, vil 
være svært urettferdig overfor 
idrettsmennene- og kvinnene 
som kommer til Sotsji. En toppi-
drettsmann- eller kvinne deltar 
noen få ganger i livet i en olympi-
ade. Det vil ikke være særlig god 

folkeskikk å ødelegge festen for 
dem, sier Popkov. 

Grigorij Sjvedov, som er redak-
tør av internettbyrået Caucasian 
Knot, peker på at Sotsji inntil for 
få år siden var et sted der mindre 
velstående mennesker fra hele det 
ekssovjetiske området kunne dra 
for å nyte en ferie. Nå har området 
opplevd en storstilet utbygging, 
og mye taler for at Sotsji i fremti-
den blir de superrikes lekeplass.

– Det er bygget luksushoteller i 
stor stil. Samtidig har mange van-
lige beboere i byen de siste måne-
dene manglet varmt vann og gass. 
Dessuten har alle kontrollene og 
det høye sikkerhetsnivået gått ut 
over folk i ganske stor grad, slår 
Sjvedov fast. 

– Alt det som er bygget, er blitt 
gigantisk. Kiosker og enkle butik-
ker som vanlige folk benyttet tid-
ligere, er erstattet med dyre ma-

gasiner. Luksusrestauranter er 
kommet i stedet for enkle spise-
steder. Vi er redde for at Sotsji som 
et feriested for vanlige mennesker 
er ødelagt, sier de to.

Miljø under pari
Den miljømessige standarden er 
dessuten ikke på moderne nivå, 
mener Sjvedov. – Skal man tiltrek-
ke seg turister, noe alle ønsker, kan 
man ikke la urenset kloakk gå ut 
i havet, bare noen hundre meter 
fra badestrendene nede ved kys-
ten. Sotsji har den fordelen at man 
har subtropisk kyst og snødekte 
fjell innenfor en kort radius. Men 
skal turistene komme, har man 
enda et stykke igjen hva gjelder 
miljøet, sier han. – At det er fare for 
terrorangrep under de olympiske 
lekene, er ikke noe man helt kan 
utelukke, mener Grigorij Sjvedov. 
halvor.tjonn@aftenposten.no

Frykter at Sotsji-festen gir bakrus

Å boikotte vinterlekene vil vi ikke råde noen til. Men søkelyset må rettes også mot 
skyggesidene ved det som skal skje i Sotsji om kort tid, sier russiske aktivister.

Aleksandr Popkov (t.v.) og Grigorij Sjvedov tror at vinterlekene i Sotsji blir en suksess, men at det likevel er nødvendig å rette et kritisk søkelys på 
lekene. Foto: HALVoR tJØNN 

Håvard Rugland (29) er 
for tiden i USA for å prø-
vespille for det ameri-
kanske fotballaget Arizo-
na Cardinals. Klubbene i 
NFL er i ferd med å legge 
planene for neste sesong.  
– Magefølelsen er bra. Jeg 
har jo alt å vinne. Jeg er 
positiv, sier kickeren til 
Nettavisen. (NTB)

AMERIKANSK FOTBALL

Ny NFL-sjanse

Patrick Thoresen var i 
går tilbake på KHL-isen 
for første gang siden slut-
ten av november. Det 
markerte nordmannen 
med to assists i 6-3-sei-
eren over Dinamo Mos-
kva. 14.06 spilleminut-
ter ble det for Thoresen 
i hjemmekampen. Han 
var tredje sist på pucken 
da Tony Mårtensson ga 
SKA St. Petersburg 1–0 et-
ter halvspilt første perio-
de. Ny Thoresen-assist ble 
det da Mårtensson økte 
ledelsen til 4–1 i midten 
av annen periode. (NTB)

ISHOCKEY

Thoresen tilbake 

Lesere av UEFAs nettsted 
har kåret årets lag i Euro-
pa. Der var det ikke plass 
til Barcelona-stjernen Li-
onel Messi. Messi ble kun 
slått av Cristiano Ronal-
do i kåringen av verdens 
beste spiller for 2013 den-
ne uken. Men de 6,3 mil-
lioner leserne av UEFA.
com som har benyttet 
stemmeretten, mente 
ikke at argentineren var 
verdig en plass på årets 
lag. Her er laget: Manuel 
Neuer–Philipp Lahm, Ser-
gio Ramos, Thiago Silva, 
David Alaba–Marco Reus, 
Mesut Özil, Gareth Bale, 
Franck Ribéry–Cristiano 
Ronaldo, Zlatan Ibrahim-
ovic. (NTB-Reuters)

FOTBALL

Messi utelatt 

KJEDEDIREKTØR MALIA
Vi søker en ny kjededirektør med solid erfaring fra kjededrift og utvikling av franchisekonsepter. Du får ansvar for vårt kjedekontor bestående
av 3 personer, samt oppfølging av våre medlemmer. Den nye kjededirektøren får overordnet ansvar for videreutvikling av vårt forbruker- og
proffrettede konsept samt rekruttering av nye medlemmer. Det er avgjørende at du har et bevisst forhold til trender og konseptutvikling med
fokus på økonomi, lønnsomhet og medlemstilfredshet. Kjededirektør er del av Løvenskiold Handels ledergruppe.

For informasjon, kontakt gjerne Incontro AS ved Christine Hagenlund 993 93 534 eller Anne Herlofson 971 11 195. Se også finn.no
finnkode 46172290, www.malia.no eller www.lovenskiold.no. Søknad og CV sendes via www.incontro.no, ”stillinger”.

MALIA er en lokalforankret fagkjede innen farge- og interiørbransjen. MALIA skal være den lokale malingseksperten, med fagfolk som gir de beste rådene omkring oppussing
og vedlikehold av hus og hjem. Farge- og interiørkjeden MALIA har satt seg store mål for årene som kommer. Med en solid, langsiktig eier i ryggen jobber selskapet for stabil
vekst og økt konkurransekraft. Det er per i dag 60 kjedebutikker i MALIA. MALIA eies og drives av Løvenskiold Handel, mens medlemmene eier sine egne butikker.

Frykter at Sotsji-festen gir bakrus Aftenposten 16.01.2014
Å boikotte vinterlekene vil vi ikke råde noen til. Men
søkelyset må rettes også mot skyggesidene ved det som
skal skje i Sotsji om kort tid, sier russiske aktivister. Alt
tyder på at vinterlekene i Sotsji blir vellykket,

Bellona innledet nytt år med sine
samarbeidspartnere

Bellona 15.01.2014 16:31

Tirsdag 14.januar samlet Bellona sine samarbeidspartnere
til nyttårslunsj hos Energigjenvinningsetaten (EGE) på
Klemetsrud.

NTBs langtids-PM for perioden 16. januar til 16. februar NTBtekst 15.01.2014 10:59
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark

NTBs langtids-PM for perioden 15. januar til 15. februar NTBtekst 14.01.2014 13:13
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark

NTBs langtids-PM for perioden 14. januar til 14. februar NTBtekst 13.01.2014 13:21
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark

NTBs langtids-PM for perioden 10. januar til 10. februar NTBtekst 10.01.2014 11:38
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark

NTBs langtids-PM for perioden 10. januar til 10. februar NTBtekst 09.01.2014 12:09
Fem nordmenn tiltalt for hasjsmugling Mandag 6. januar 2014 - Fredag 14.
februar 2014 Sted: Byretten i Hjørring, Danmark

NTBs langtids-PM for perioden 9. januar til 9. februar NTBtekst 08.01.2014 13:08
Monlam-festivalen starter i Asia Lørdag 4. januar 2014 - Lørdag 11. januar
2014 Sted: Asia Monlam, også kjent som The Great Prayer-festivalen, varer
fra 4.-11. første dager i den første tibetanske måneden i tibetansk
buddhisme.

nyheter // 5Bergens Tidende Tirsdag 17. desemBer 2013

Norge

Siktet for overlagt 
drapsforsøk
Bergen: Politiet har utvidet 
siktelsen til overlagt draps-
forsøk for en tidligere kokk 
ved Fleischer’s Hotel på 
Voss, skriver Bergensavi-
sen. De mener angrepet 
mot hotelldirektøren med 
kjøttøks i september var 
planlagt. Direktør Erik 
Fleischer Tønjum (45) ble 
fraktet til Voss sjukehus, 
men kom fra økseangrepet 
tidligere i år med lettere 
skader. Politiet har avslut-
tet etterforskningen og 
sendt sin innstilling til 
statsadvokaten. 

Ferje-protestar
STOrD: Over 200 stilte på 
folkemøtet sundag, og 
over 500 har slutta seg til 
protesten mot å byggja 
ny kai for Kvinnherad-
ferja på Kvernaneset ved 
Rommetveit på Stord. 
Innkorting av sambandet 
har ifølgje Vegvesenet ein 
samfunnsøkonomisk vinst 
på 240 millionar og sparar 
reisande for 95 millionar 
kroner. Stord kommune-
styre tek stilling torsdag.

Drar til OL i Sotsji
OSlO: Flere representanter 
fra det offisielle Norge, 
deriblant kongeparet, rei-
ser til OL i Sotsji i Russland 
i februar. I tillegg har kron-
prins Haakon og kultur-
minister Thorhild Widvey 
(H) bekreftet overfor NRK 
at de blir å se under vinter-
OL i Russland i februar. 
Vinter-OL 2014 arrangeres 
i Sotsji i Russland fra 7. 
til 23. februar og er de 22. 
olympiske vinterleker. 
Det vil konkurreres i 98 
medaljeøvelser innen 15 
idrettsgrener. NTB

Manglar buss-
reparatørar
KVInnHerAD: Mangel på 
autoriserte mekanika-
rar set Tide Verkstad på 
Husnes i fare. Nærmaste 
reparasjonsstad for bussar 
og andre tunge køyretøy 
kan bli Odda, Bergen eller 
Haugesund.

BT presiserer

SønDAg 15. DeSemBer, på 
SIDe 4–6   i saken «Knekker 
koder for fremtiden» var 
det bilde av en timeplan 
fra 1984. Krediteringen 
for denne timeplanen var 
falt ut, den kom fra arkivet 
etter Nordnes skole, Ber-
gen byarkiv.

FrISTelSer: Ipader og mobiltelefoner topper listen over hva naskerne hos Expert     i sentrum er ute etter. Varehussjef Lars Hansson og de andre ansatte prøver å følge med så godt de kan, men vare
sikring og alarmsystemer er likevel de viktigste tiltakene for å hindre småtyverier.

Jeg gleder meg til å fort
sette å jobbe for at olje og 
gassindustrien skal holdes 
unna sårbare områder med 
store naturverdier
Silje Lundberg (25) går av som leder i Natur og 
Ungdom (NU) og går til Miljøstiftelsen Bellona.

Butikkansatte løper etter naskerne
Varehussjef Lars Hansson 
på Expert prøvde å stoppe 
en mann som hadde stjålet 
en håndkontroll. Da fikk 
han en diger kniv mot seg.  

– Jeg løp etter ut dørene og klarte 
å ta ham igjen. Da tok han frem 
en diger kniv. Etter hvert skjønte 
jeg at det var best å ligge unna, 
forteller Lars Hansson, varehus-
sjef i Expert.

Heldigvis er det sjelden han 
og de andre ansatte på butikken 
opplever å bli truet med våpen, 
men det er ikke uvanlig at de leg-
ger på sprang etter naskere som 
blir tatt på fersken.

– Så helt vanlig ut
– Det går mest i lett omsette-
lige ting som telefoner, Ipader 
og andre varer som får plass i 
lommen. Av og til pakker folk 
ut varene og prøver å gjemme 
emballasjen i butikken før 

de går ut, sier varehussjefen.
I tillegg til observante ansatte 

bruker butikken vektere som går 
sine faste runder for å hindre 
tyveri. I desember måned er det 
ekstra mange besøkende og van-
skeligere å holde oversikt med 
det som skjer. 

– Heldigvis hjelper det at vi 
også er ekstra mange på jobb, sier 
Lars Hansson. 

Varesikring og alarmsystemer 
er likevel de viktigste tiltakene 
for å hindre småtyverier.

– Ofte er det vanskelig å ta 
folk på utseende. I fjor hadde 
vi en mann som kom innom og 
stjal to Ipader. Han så helt van-

lig ut, forteller varehussjefen.  

Familiefedre
Mari Rysst har blant annet for-
sket på motepress og utsatte fa-
milier. Hun er overrasket over at 
det er norske menn mellom 30 og 
39 som oftest blir tatt for nasking.

– Jeg ville trodd det var ung-
dom som nasket mest for å gi til 
venner og lignende. Men det er 
faktisk en mulighet at det her for 
eksempel dreier seg om familie-
fedre som ser at de ikke har råd 
til å gi barna det de ønsker seg, 
sier Rysst.

Hun mener det i mange tilfeller 
er ytre press som får folk til naske. 

– Det henger nok sammen 
med hvordan man ønsker å 
fremstå. I julen er det veldig sterk 
tradisjon for å gi gaver, og man vil 
gjerne gi bort noe som er i samme 
verdiklasse som det man får. Når 
man ikke klarer det, kan det opp-
leves som skambelagt, noen kan 
føle at de taper ansikt.

Jeg løp etter ut dørene 
og klarte å ta ham igjen. 
Da tok han frem en 
diger kniv
Lars Hansson, varehussjef

Ekskluderer Jacob Nødseth
SOgn Og FjOrDAne: Syv av elleve i fylkesstyret til Sogn og 
Fjordane Høyre opprettholder Flora Høyre sitt vedtak fra 
15. oktober om å ekskludere Jacob Nødseth (bildet) fra 
partiet. Vedtaket kom etter lengre tids konflikt i lokal-
laget. En rekke lokale Høyre-ledere har slått hånden av 
Nødseth på grunn av hans oppførsel. Nødseth selv anket 
eksklusjonsvedtaket til fylket, hvor flertallet opprettholdt 
vedtaket etter et syv timer langt møte i går. Nødseth selv 
mener det nødvendige 2/3-flertallet ikke var til stede i 
møtet, og mener at fylket dermed har avvist eksklusjonen.

Norge Bergens Tidende 17.12.2013
Artikkel: Siktet for overlagt drapsforsøk

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever



Homo-aktivist tror ikke OL-protester blir mulig VG Nett 13.12.2013 07:25
Vladimir Putin har, ifølge IOC-president Thomas Bach,
snudd og skal tillate demonstrasjoner i egne protestsoner
under OL. Men slett ikke alle er sikre på at det blir mulig å
vise sine meninger under vinterlekene i Sotsji i februar.

Nå gir Putin penger til Bellona VG Nett 11.12.2013 18:47
Forholdet mellom miljøstiftelsen Bellona og Kreml har vært
alt annet enn hjertelig. Derfor er det oppsiktsvekkende at
president Putin nå gir Bellona en pen bunke med rubler.
2,4 mill.

Anklager mot NGO-er i Russland NRK 13.07.2013 21:02
Støtten påbyr dem å registrere seg som utenlandske
agenter.

NTBs framtidsPM 21.05.13 NTBtekst 21.05.2013 13:52
Ankebehandlingen av Øygard-saken Mandag 22. april 2013 kl. 09:00 -
Torsdag 30. mai 2013 Sted: Eidsivating lagmannsrett i Hamar tinghus
Kontakt: Ove Engen - ove.engen@domstol.no - 91 12 26 96

Av OLE KRISTIAN STRØM

Innestengt på et «kott»
under klimatoppmøtet i
København lærte Jens
Stoltenberg å kjenne
Dmitrij Medvedev for al-
vor.
– Det er en mann det er lett å snakke
med, sier statsministeren foran da-
gens politiske samtaler med den rus-
siske presidenten.

I de siste tøffe forhandlingene i Kø-

benhavn, da det
gikk i ett natt og
dag, var Jens
Stoltenberg med
i den lille grup-
pen som skulle
løse flokene. Ved
hans side satt
Medvedev. Med
kaffe i pappkrus
og med «pultene» mot hverandre i en
U skulle Stoltenberg, Medvedev og de
andre redde klimatoppmøtet i det
trange rommet.

– Vi ble svært godt kjent da. I tillegg
til klima, snakket vi også mye om na-
boskapet mellom Norge og Russland.

– Medvedev er
en åpen person.
Han tilhører en
ny generasjon og
han snakker en-
gelsk, sier Stol-
tenberg.

I går var det
gallamiddag for
den russiske pre-

sidenten på slottet. 223 gjester deltok
på det storslåtte arrangementet. 

Representanter fra det offisielle
Norge samt næringslivsledere, kul-
turpersonligheter og toppidrettsut-
øvere stilte i finstasen.

– Det er moro å ha på seg ordentlige

klær. Det er ikke så ofte, sier skiskyt-
ter Ole Einar Bjørndalen, for gangs
skyld uten et eneste sponsormerke.

– Jeg har aldri møtt Medvedev tid-
ligere. Dette er skikkelig stort, sa han.

Og president Dmitrij Medvedev
fikk under middagen nyheten fra ski-
skytterhelten selv: Ole Einar Bjørnda-
len satser på vinter-OL i 2014.

– Han spurte om jeg skulle gå til
Sotsji-OL, og da måtte jeg bare bekref-
te det, sier Bjørndalen til VG.

På menyen sto slottets røkte laks og
eggekrem, så rugpanert sild med rød-
beter, sennep og flatbrød og som ho-
vedrett høyrygg av urfe med pølse,
klubb, sellerikrem og løpstikkesaus.

Det hel
dessert

Dmitrij
eget sp
tok bild
sjen me
ne i gå
bort på
fra Bell
forbi de

– Vi h
vår me

Her p
demons

– Medvedev
lett å snakke

med 

FESTKVE
MOTEINTERESSERT:

Svetlana Medvedeva
hadde valgt en mørkeblå
lang aftenkjole med volu-
minøse ermer til kveldens
gallamiddag. Den russiske

presidentfruen er interes-
sert i mote og det synes
på klærne hun har valgt

seg under Norgesbesøket.
her sammen med kong

Harald.

MORO: Ole Einar
Bjørndalen med kona

Natalie Santer synes det
var moro å pynte seg. I

tillegg lovet han president
Medvedev at han stiller i

Sotsji-OL.

LITT ROTETE: Marit
Bjørgen kom også i blått

og svart, en annen popu-
lær kombinasjon for kvel-
den. Mye pynt på kjolen
gjør at helhetsinntrykket

føles litt rotete. En annen
veske hadde også gjort

seg til denne kjolen som
tar såpass mye fokus.

Marit kom sammen med
kjæresten Fred Børre

Lundberg.

BEDRE OG RIKTIGERE: Ingrid Schulerud, med statsminister Jens Stoltenberg, kom i en dyp blå kjole med svarte
fine detaljer og svart enkelt tilbehør. Schulerud pleier som regel å velge mye mer fargerike kreasjoner, men dette var
absolutt et mye bedre valg enn tidligere. Elegant og helt riktig, slik vil vi fortsette å se henne på gallamiddager.

Silje Pedersen, mo-
teekspert i minmo-
te.no, vurderer gal-
laantrekkene til de
kvinnelige gjestene

FESTKVELDEN VG 27.04.2010
Innestengt på et «kott» under klimatoppmøtet i København
lærte Jens Stoltenberg å kjenne Dmitrij Medvedev for alvor.
- Det er en mann det er lett å snakke med, sier
statsministeren foran dagens politiske samtaler med den
russiske presidenten.

Fengsles, bankes helseløse og flykter landet Dagbladet 26.04.2010 09:32
Aleksander Nikitin mener Russland går i feil retning og krever at Medvedev
rydder opp. EILIV FRICH FLYDAL FENGSLET: Journalisten og redaktøren Aygul
Makhmutova (26) stanset et garasjeanlegg i bydelen sin gjennom avslørende
journalistikk.

Ta en pause i hverdagen med VG og la en av våre maskiner gjøre

jobben for deg! Vi garanterer deg ren bil og skånsom vask på en av

våre 300 Statoil-stasjoner med bilvask.

For veien videre

POLERINGSVASK
ELLER GULLVASK
VG og wipes inkludert

26 28 Lørdag24.april2010

Ifølge Forbes er hovedeieren i
Norilsk Nikel-konsernet nå
god for over 60 milliarder nor-

ske kroner, og skulle sånn sett
ha råd til å bygge om de for-
urensende nikkelverkene nær

norskegrensen.
Den tidligere visestatsmi-

nisteren er nå Russlands syv-
ende rikeste mann og en av de
mest kjente såkalte «oligarke-
ne».

Har pengene
– Dette må opp på høyeste po-
litiske nivå. Jens Stoltenberg

må ta opp saken med presi-
dent Dmitrij Medvedev når
han kommer til Norge man-
dag, krever Kristin Jørgen-
sen, leder for Russlandssek-
sjonen i Bellona.

Potanin har, stadig ifølge
Forbes, femdoblet sin formue
siden 2009. På Kola har han to
store smelteverk, i Nikel og i
Zapoljarnyj. De spyr ut fem

ganger så mye svovel som
Norges totale utslipp.

– Pengene er der. Selskapet
går med dundrende over-
skudd. Det er viljen det står
på, mener Jørgensen i Bello-
na.

Potanin eide i mange år No-
rilsk Nikel-konsernet sam-
men med Mikhail Prokhorov,
i Norge best kjent som ski-

GIFTIGE SKYER: Her ved Norilsk Nikel produseres en femtedel av verdens nikkel og over halvparten av verdens palladium. Store penger kommer inn, men ingenting 

Han er god for 60 milli
fortsetter å spy giftskye

Superrikingen Vladimir Potanin (49) håver
inn på de høye nikkelprisene. Men å ren-
se de giftige svovelskyene fra fabrikkene
på Kola vil han foreløpig ikke.

Av OLE KRISTIAN STRØM

Han er god for 60 milliarder. Men han VG 24.04.2010
Superrikingen Vladimir Potanin (49) håver inn på de høye
nikkelprisene. Men å rense de giftige svovelskyene fra
fabrikkene på Kola vil han foreløpig ikke.

1Hvem: Figurerer nå i en Adresseavisen 15.09.2007
1Hvem: Figurerer nå i en verdensomspennende reklamekampanje, har hatt
et gullrush siden 2002 og ble tidligere i år kåret til årets beste kvinne i en
sammenheng. 2Hvor: Denne byen fikk i sommer noe som en nordnorsk by
gjerne vil ha fire år senere.

▲
▲

pluss 53
14. september

2007

1. Figurerer nå i en verdensomspennende
reklamekampanje, har hatt et gullrush
siden 2002 og ble tidligere i år kåret til
årets beste kvinne i en sammenheng.

2. Denne byen fikk i sommer noe som en
nordnorsk by gjerne vil ha fire år sene-
re. Den har en unik beliggenhet med
palmesus langs Svartehavet og snødek-
kede fjell. En president påstås å ha
kjøpt arrangementet. 

3. Hvilket tall er det neste i denne serien:
2- 5 – 9 – 19 - ?

4. Hvilken av disse attraksjonene er ikke
med på Unescos liste over verdensar-
ven: Bergkunsten i Alta – Urnes stavkir-
ke – Atlanterhavsveien - Vegaøyene –
vestnorsk fjordlandskap 

5. Hvilket av disse ordene er nærmest
hverandre i betydning: eventyr – ro-
man – bind – historie - bok?

6. Hvem av disse er ikke komponist:
ZOTRAM
SATSURS
REVID
MALESO

7. Finn et ord som utgjør slutten på det
første og begynnelsen på det andre,
slik at vi får to nye: Sand (.) biff

8. Å bruke privatfly som transportmiddel,
er ikke den beste måten. Men jeg er
ikke flau. Hvilket kjent miljøfigur sa
dette da han av tidshensyn måtte bru-
ke jetfly til en journalistkonferanse?

9. Reiserebus: Godt tall trellet

10. Hva betyr alkymist: allviter - forhand-
ler - gullmaker

11. Fem naboer (en av dem er Dahl) kjøp-
te ulike varer (en av dem er veggfliser)
i ulike farger (en av dem er gul) til uli-
ke rom (et av dem er barnerom). Hvem,
hva og hvor?

Gulvflisene var ikke blå og ble ikke kjøpt
av Krogh. Veggstrien var grønn og
skulle ikke til soverommet. Weidemann
kjøpte fliser til kjøkkenet, de andre fli-
sene var brune og havnet på baderom-
met. Barnerommet fikk nye gardiner.
Tidemand kjøpte ikke fliser, handlet
ikke til spisestuen og kjøpte ikke noe i
blått. Gude kjøpte noe rødt, det var
ikke tapet. 

12. Hvis en sammenheng er konge (nota)
katt, hva skal da stå inni denne paren-
tesen: last (.) egne

Svar: 1. Gunn-Rita Dahle Flesjå, terrengsy-
klist.. 2. Sotsji (vinter-OL 2018). 3. 74.
Foregående tall ganges med 2 og så
trekker man ifra 1, legger til 1 osv. 3. 4.
Atlanterhavsveien. 5. Eventyr og histo-
rie. 6. Salome. 7. Banke. 8. Frederic
Hauge i Bellona. 9. Bratislava. 10. Gull-
maker. 11. Weidemann – veggfliser –
blå – kjøkken. Krogh – veggstrie –
grønn – spisestue. Gude – gardiner -
rød – barnerom. Dahl - gulvfliser – brun
– baderom. Tidemand – tapet – gul –
soverom. 12. Sang (3. og 2. bokstav i
første ord + 3. og 2. bokstav i det an-
dre ordet. 

Hva vet du om...

thor bjarne bore

borebry

dan tagesen
tv-sport

Rockeskolen

te Rockere på en sommer, er
er vanskelig å si.

En ting er sikkert, de er

dyktige musikere, men i
feil sjanger. 

Her blir det mye å lære

for en hver, kanskje til og
med for Ronni?

TV2 lørdag kl. 20.00

LØRDAG 15. SEPTEMBER
10.15: Golf. NRK1.
Solheim Cup i Halmstad, Sve-
rige. Også kl. 13.00 og 16.00.
10.55: Fotball. NRK1.
Canada-Ghana i VM for kvin-
ner i Kina.
13.40: Fotball. NRK1.
Norge-Australia i VM for
kvinner. Også kl. 17.00.
15.55: Fotball. TV2.
Bodø/Glimt-Haugesund i 1.
divisjon.
18.00: Fotballfest. TV2.
18.00: Trav. V75. NRK2.
23.15: Fotball. NRK1.
Magasin VM for kvinner.

19.30: Motor. NRK2.
EM i rallycross.

TIRSDAG 18. SEPTEMBER
13.55: Fotball. NRK2.
Sverige-Nord-Korea i VM for
kvinner.
19.30: Fotball. NRK2.
Magasinet «Bakrommet».
20.00: Fotball. TV3.
Chelsea-Rosenborg i Mester-
ligaen.
23.15: Fotball. NRK1.
Magasin fra VM for kvinner.

ONSDAG 19. SEPTEMBER
10.40: Fotball. NRK1.
Norge-Ghana i VM for kvin-
ner. Også kl. 17.25.
23.15: Fotball. NRK1.
Magasin fra VM for kvinner.
Oppdatert tv-sport 
på radio-tv-sidene daglig.

SØNDAG 16. SEPTEMBER
10.15: Golf. NRK1.
Solheim Cup i Halmstad. Og-
så kl. 11.45 og 17.00.
11.15: Fotball. TV2 Zebra.
Spansk eliteserie.
13.45: Motor. TV3.
VM-runde i Formel 1 i Belgia.
15.00: Friidrett. NRK1.
Golden League i Berlin.
18.00: Fotball. TV2 Zebra.
Odd-Stabæk i eliteserien.
19.00: Fotballextra. TV2.
19.45: Sportsrevyen. NRK1.
19.55: Fotball. TV2.
Fredrikstad-Brann i eliteseri-
en.
22.15: Fotballextra. TV2.

MANDAG 17. SEPTEMBER
19.00: Fotball. TV2 Zebra.
Aalesund-Strømsgodset i eli-
teserien.

Borebry: Hva vet du om... Stavanger Aftenblad Pluss 14.09.2007
borebry thor bjarne bore 1. Figurerer nå i en
verdensomspennende reklamekampanje, har hatt et
gullrush siden 2002 og ble tidligere i år kåret til årets
beste kvinne i en sammenheng. 2.

12 spørsmål ved Thor Bjarne Bore Fædrelandsvennen 12.09.2007
1Hvem: Figurerer nå i en verdensomspennende reklamekampanje, har hatt
et gullrush siden 2002 og ble tidligere i år kåret til årets beste kvinne i en
sammenheng. 2Hvor: Denne byen fikk i sommer noe som en nordnorsk by
gjerne vil ha fire år senere.

Nyhetsklipp med Bellona og Sotsji OL -

Miljøstiftelsen Be...
Uttak 20.03.2014 Kilde: Retriever
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