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Statkrafts tredje 
vannkraftverk
statkraft skal bygge ut vannkraftverket 
Cetin i tyrkia. Kraftverket blir statkrafts 
største vannkraftverk utenfor Norge. Kraft-
verket vil i gjennomsnitt produsere 1,4 tWh 
hvert år. dette tilsvarer strømforbruket i 
460.00 tyrkiske hjem. statkrafts første kraft-
verk i tyrkia, Cakit, har vært i drift siden juni 
2010. Kraftverket Kargi er under bygging og 
blir trolig ferdig i løpet av 2013.  (Ntb)

9,5 prosent av befolkningen mottok uførepensjon ved utgangen av juli. 
det er omtrent like mange som ett år tidligere. til sammen er 302.800 
personer uføre, viser tall fra Nav. på ett år har antallet økt med 3.300 
personer. – at antallet uføre øker svakt, skyldes at befolkningen vokser. 
andelen av befolkningen med uførepensjon har holdt seg på samme 
nivå de siste to årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim lystad. 
Kvinner utgjør 57 prosent av alle uførepensjonistene. aller flest uføre-
pensjonister er det i de eldste aldersgruppene. I aldersgruppen 65–67 år 
er 38,8 prosent uføre. Ifølge Nav er det også mer vanlig at personer i de 
aller eldste aldersgruppene går rett fra sykmelding og over på uførepen-
sjon, mens det blant de yngre aldersgruppene er mest vanlig at man 
mottar arbeidsavklaringspenger før man får uførepensjon.  (Ntb)

Antallet uføre holder seg stabilt

Ber elevene gripe inn ved mobbing

Mandag starter den internasjo-
nale PALS-konferansen i Oslo 
der den amerikanske professoren 
og skolepsykologen Brianna 
Stiller skal lansere et antimob-
beprogram som ansvarliggjør 
elever. I salen vil kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen (SV) og 
over 900 lærere sitte.

– Antimobbe-
programmet skal 
tilbys alle skoler i 
Norge og består av 
tre trinn «Stopp – 
Gå vekk – Si fra», 
forteller Anne 
Arnesen, spesial-
rådgiver ved 
Atferdssenteret.

Gjennom disse 
trinnene skal 
elevene kurses i å 
gripe inn:

– Hva gjør jeg helt konkret? 
Hva skal jeg ta ansvaret for når 
jeg ser at andre blir mobbet? 
Poenget er at alle elever har et 
ansvar. De skal lære hva det 
ansvaret innebærer.

Skal gripe inn
– Når du som elev ser at noen blir 
mobbet på skolen. Hva gjør du 
da? Da går du bort og sier: 
«Stopp!» eller «Kutt ut!» I til-

legg skal eleven vise stopptegn, 
forteller hun. 

Hvis mobberen fortsetter å 
mobbe, er neste steg å gå vekk.

– På den måten reduserer 
man tilskuereffekten. Veldig mye 
av mobbingen opprettholdes av 
at mobberne har tilskuere som 
hausser den opp. 

Siste trinn er å si ifra.
– Og da må alle voksne på 

skolen vite at når elever sier ifra, 
så skal lærerne handle aktivt til-

bake. 
– Da jeg var 

liten, var det 
lærerne som hadde 
ansvaret, ikke 
elevene.

– Lærerne har 
ansvar, men alle 
elevene skal også 
læres å ta aktivt 
ansvar. Veldig mye 
av mobbingen er 
skjult fra voksen-
livet, forteller hun.

– Mye av mobbingen opp-
rettholdes ved at medelever står 
og ser på, derfor må vi gjøre disse 
elevene ansvarlige for sine med-
elever. De voksnes ansvar er å ta 
elevene på alvor når de kommer 
og sier ifra, sier hun.

Tror på elevene
Arnesen har tro på antimobbe-
programmet.

– Studier som er gjort på flere 
skoler i USA viser at ved å 
ansvarliggjøre alle ansatte og 
alle elever, så er det færre som 
står og ser på uten å gjøre noe, 
forteller hun. 

– Så elever må gripe inn?
– Ja, det er tre roller i mob-

bingen: det er mobberen, det er 
den som blir utsatt for mob-
bingen og så er det alle som står 
rundt og ser på. De er med på å 
forsterke mobberens hensikt som 
er å få oppmerksomhet fra sine 
medelever. Får man fjernet det, 
får man fjernet mye av mulig-
heten for at mobbing kan få lov å 
skje. 
samfunn@dagsavisen.no

SkoleMilJØ: Det siste på antimobbe-
fronten er at medelever blir bedt om å gripe 
direkte inn i mobbesituasjoner i skolegården 
– redde offeret, trekke seg tilbake og 
kontakte lærer. 

n maryam tahIr
n KarIN lIllIaN Fladberg
n arNe Ove bergO (foto)

«Veldig mye av 
mobbingen 
opprettholdes 
av at mobberne 
har tilskuere.»
anne arnesen,  
spesialrådgiver ved 
atferdssenteret

anSvarSfulle: rafael leifsen (10), marie berger (11) og patrick eriksen ekli          (11) mener elevene også må ta ansvar når de ser at en medelev blir mobbet.

Retter blikket 
ut av Oslo

Det fastslår kommunal- og regi-
onalminister Liv Signe Navar-
sete (Sp) overfor Avisenes 
Nyhetsbyrå (ANB).

Unntak fra hovedregelen 
skal ha særlige grunner, og da 
skal man vurdere lokalisering i 
Groruddalen, framgår det av de 
reviderte retningslinjene for 
lokalisering av statlige arbeids-
plasser og statlig tjenestepro-
duksjon.

– Samtidig må vi passe på at 
omorganisering av statlige 
arbeidsplasser ute i landet ikke 
fører til en sentralisering til 
Oslo, poengterer ministeren.

Regjeringen ønsker en jev-
nere regional fordeling av stat-
lige arbeidsplasser, og Navar-
sete viser til at de gamle 
retningslinjene ble vedtatt i 
2001. Derfor var det ønskelig å 
revidere retningslinjene.

– Vi legger opp til en revita-
lisering av politikken på dette 
området, sier hun.

– Betyr dette en delseier for 
Senterpartiet?

– Det er en seier for for-
nuften og en del av politikken 
som innebærer at hele landet 
skal ha del av veksten, sier 
statsråden.

– Statlige virksomheter skal 
lokaliseres i regionale sentra 
som medvirker til å utvikle 
robuste arbeidsmarkeder. Vi må 
unngå ensidig konsentrasjon av 
statlig virksomhet til de største 
byområdet i fylket eller lands-
delen.

– Dersom alt annet er likt, 
skal vi velge det minst sentrale 
stedet innenfor de distriktspo-
litiske virkemidlene, sier hun.

De nye retningslinjene skal 
sørge for at statlig tjenestepro-
duksjon i størst mulig grad 
sikrer innbyggerne i alle deler av 
landet god tilgang til statlige 
tjenester.

– Regjeringen vil legge til 
rette for å bygge profesjonelle 
fagmiljøer også utenfor de 
største pressområdene, sier Sp-
lederen. 

De nye retningslinjene tyde-
liggjør alle departementenes 
ansvar for å sikre at underlig-
gende etater skal følges opp. Det 
er tatt inn konkrete krav til kon-
sekvensutredninger ved ny 
lokalisering av statlige virk-
somheter.

  (ANB)

n KJell WerNer

arbeidSliv: – Nye statlige 
arbeidsplasser skal lokali-
seres utenfor Oslo.

Hva er palS?
 n pals står for positiv atferd, 
støttende læringsmiljø og 
samhandling i skolen.
 n det er en skoleomfattende 
tiltaksmodell for forebygging av 
atferds- og mestringsproblemer 
blant barn og unge. 
 n 200 skoler i Norge følger 
pals-modellen.
 n på mandag lanseres antimobbe-
programmet (mF-pals), der 
tilnærmingen til problematferd 
og mobbing skjer i tre trinn: 
«stopp – gå vekk – si fra».
Kilde: www.atferdssenteret.

Slik stopper elevene mobberen i dag
palS-Skole: – Når noen 
blir mobbet bør man si  
ifra til læreren, er Rafael,  
Patrick og Marie enige om.

Rustad skole i Oslo følger PALS-
modellen, og er en av 200 skoler 
i Norge som vil få tilbud om å ta 
i bruk antimobbeprogrammet 
som lanseres på mandag. 

Men selv om  elevene Rafael 
Leifsen (10), Marie Berger (11) og 
Patrick Eriksen Ekli (11) ikke har 
blitt kurset i tre trinns-modellen 

for å gripe inn, blir de ikke svar 
stille når vi spør hva de ville gjort 
om de så en medelev bli mobbet: 

– Da ville vi sagt ifra til 
læreren, forteller Leifsen og de 
andre nikker samtykkende.

Sier ifra Til læreren
– Vi har sett noen bli mobbet en 
sjelden gang, forteller Berger.

– Men etter PALS så er det 
blitt mindre mobbing, fordi vi 
har lært å vise ansvar, omsorg og 
respekt, forteller Ekli.

– Hva er mobbing?

l Elevene skal få like stort ansvar som lærerne for å stoppe mobberen
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Tre HA-medlemmer bortvist
tre personer med tilknytning til 
motorsykkelklubben Hells angels 
fikk ikke slippe inn i landet da de 
kom til Oslo lufthavn torsdag. de tre 
avviste Ha-medlemmene kom til 
Norge for å delta i motorsykkelklub-
bens årlige europamøte, som i år 
holdes i Oslo. det er ventet at 
mellom 200 og 300 Hells angels-
medlemmer vil delta i samlingen. 
politiadvokat anne siv Åvitsland i 

romerike politidistrikt sier til NrK at 
de brukte utlendingsloven for å 
avvise de tre personene. – grunn-
laget for bortføringen er at politiet 
frykter at de tre vil begå straffbare 
handlinger eller forstyrre den offent-
lige fred og orden, sier Åvitsland til 
NrK. Hun understreker at deres 
tilknytning til motorsykkelklubben 
ikke var den eneste årsaken til at de 
ble nektet innreise til landet.  (Ntb) 

MER

FAST ABONNENT?
Nå får du enda MER for pengene! MER

Som abonnent på Dagsavisen får du enda MER for pengene! 
Gjennom fordelsprogrammet Dagsavisen MER tilbyr vi i regi av 
våre samarbeidspartnere eksklusive kulturarrangementer til deg 
som abonnent. Tilbudene annonseres i Dagsavisen, gjennom 
nyhetsbrev og på www.dagsavisen.no/mer. 
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Som fast abonnent på Dagsavisen ønsker vi å gi deg enda MER for pengene, og derfor får du i 
dette brevet fordelskortet MER. Kortet gir deg tilgang til å benytte deg av vårt kulturprogram 
med eksklusive tilbud og rabatter. I samarbeid med våre kulturpartnere skreddersys et bredt 

Tilbudene annonseres minst en gang i uken i avisen og på vår nettside. I hver annonse

Som fast abonnent på Dagsavisen ønsker vi å gi deg enda MER for pengene, og derfor får du i 
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Dagsavisen Mer gir deg som er fast abonnent tilbud på en rekke 
kulturarrangementer. Hver måned tilbys nye spesialtilbud, som 
blir annonsert i Dagsavisen minst en gang i uken. 

www.rikskonsertene.no
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Tid: Torsdag 18. september
Kl. 17.00 - 18.00

Sted: Kunstnernes Hus,
Wergelandsveien 17, 
Telefon: 22 59 40 60

Påmelding: mer@dagsavisen.no

mrk mail med Dagsavisen 2 og  
abonnementsnummer

(plassbegrenset)
www.hostutstillingen.no

mer@dagsavisen.no

Dagsavisen og Høstutstillingen tilbyr gratis  
omvisning med innløst billett. 

Ber elevene gripe inn ved mobbing

ansvarsfulle: rafael leifsen (10), marie berger (11) og patrick eriksen ekli          (11) mener elevene også må ta ansvar når de ser at en medelev blir mobbet.

Slik stopper elevene mobberen i dag
– Det er når en person blir 

mobbet om igjen og om igjen i 
veldig lang tid. Det er ikke noe 
hyggelig. Det er ikke noe hyg-
gelig i det hele tatt, sier Leifsen.

– Men er det elevenes ansvar å 
gripe inn?

– Elevene har også ansvar. 
Det er ikke bare lærerne. Men vi 
får ikke lov til å blande oss inn i 
det som skjer, for da kan det 
hende at det går utover oss også. 
Det er derfor lærerne har sagt at 
vi bare skal si ifra til dem når noe 
er galt, sier Leifsen.

– Det er en god ting å si ifra,  
legger Berge til.

– Vi bevisstgjør elevene på 
at alle har ansvaret for det 
sosiale livet på skolen. De opp-
læres til å bry seg, forteller 
assisterende rektor Siw Anita 
Johnsen.

Ikke for mye ansvar
Men per i dag innebærer ikke 
ansvaret at de skal gripe inn i 
mobbesituasjoner:

– Vi vil ikke at elevene skal 
ta for mye ansvar. Hvis de 

blander seg inn, kan det hende 
situasjonen eskalerer seg, derfor 
opplæres de heller til å si ifra, 
forteller hun

Hun er spent på hva PALS 
nye antimobbeprogram inne-
bærer:

– Jeg vet ingenting om det 
akkurat nå, men det blir interes-
sant å lese om det, se på erfarin-
gene som er gjort, og se om det 
er noe vi kan benytte oss av, sier 
hun.
samfunn@dagsavisen.no

l Elevene skal få like stort ansvar som lærerne for å stoppe mobberen
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