Linnea Brandvik (Ap) til Dagens Næringsliv. Hun
mener imidlertid at det er gjort en del tiltak som fungerer: Ordninga med arbeidsavklaringspenger er innført 1. januar 2004 for å kunne gi enda mer individuelt
rettede tiltak.
Mange unge blir klokelig nok penset inn på midlertidig trygd, og dermed er de unge uføre en mer reell
gruppe med varig nedsatt arbeidsevne. Det er på den
annen side grunn til å frykte at ordninga med arbeidsavklaringspenger for mange unge blir et venteværelse
for uføretrygd.
En analyse fra Nordlandsforskning konkluderer med
at mange unge som faller fra skole og arbeid sliter
med psykiske problemer, mens de stemples som late
og unnasluntrere. Psykiske lidelser som angst og depresjon er den mest økende gruppa blant unge uføre.
Høyres Torbjørn Røe Isaksen mener det er en fallitterklæring at regjeringa ikke tar tak i dette problemet.
Alarmklokkene burde ringe.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ber næringslivstopper slutte å stigmatisere unge uføre. Hun etterlyser mer kunnskap og forskning, og innrømmer at
politikerne har vært for engstelige til å stille spørsmål.
Bjurstrøm konstaterer samtidig at man vet mye: Å
fullføre utdanning er avgjørende. Det samme er foreldrenes yrkesaktivitet.
Derfor må det jobbes enda hardere for å stoppe frafallet i videregående skole. Næringslivet må også bli flinkere til å gjennomføre gode attføringsprosesser. Det
gjelder både i det private næringslivet og ikke minst i
det offentlige.
Vi må unngå å skjære alle over en kam i dette spørsmålet. Noen unge er åpenbart så funksjonshemmet i
utgangspunktet at de helt naturlig skal ha uføretrygd,
men i andre enden av skalaen er det en gråsone der
svaret ikke er så opplagt. Her må det kunne stilles krav
til prosesser der målet må være å få flere unge uføre ut
i arbeidslivet, helt eller delvis.
Men i første rekke må systemet være rettet inn mot
å unngå at uføretrygd blir svaret for stadig flere. Det
vil både samfunnet og den enkelte være tjent med. Da
kan ikke de aktuelle ungdommene måtte vente i månedsvis på arbeidsrettet tilbud, slik tilfellet dessverre
er i dag.

måte, sier pappa Arnulf Bergum.

«Lene Maria for rent vann»

Fredag skulle Lene Maria Bergum ha fylt 20 år.
Familien var samlet til ei minnemarkering – og i den anledninga lanserte de prosjektet «Lene
Maria for rent vann», som er et
utviklingsprosjekt i Samburuland
i Kenya gjennom stiftelsen Voss foundation.
– Vi må
fokusere på
noe positivt
selv om hun
er borte. Et
slikt prosjekt
er noe som får stor betydning
livskvaliteten til mange mennesker, først og fremst barn og kvinner. Dermed er dette noe som kan
videreføre hennes holdninger og
verdier, sier mamma Tove Aleksandersen Bergum.
I 2010 var Lene Maria i det
sørlige Afrika. Inntrykkene derfra
var noe hun snakket mye om.
– Hun hadde et ønske om dra
tilbake til Afrika som frivillig for
å være med å hjelpe mennesker i
nød til en bedre tilværelse, forteller Tove.

– Ja...
– Ikke minst derfor kjennes det
riktig og godt å gjøre noe som kan
bidra til fjerne fokuset fra gjerningsmannen, slik at vi se framover og kan være med å skape noe
varig og betydningsfullt til minne
om dem som døde, sier Tove.
– Hvordan skal dere følge saken?
– Vi ska
være til stede
i Oslo når
vår sak blir
behandlet
retten. Vi har
forberedt oss
mentalt
på
en vond og
tøff
opplevelse, men samtidig skal bli godt
å komme over den og ta noen steg
videre, sier Arnulf.

Hvis man ikke
engasjerer
seg, har man
ikke rett til å klage.

Reklamefilm var dråpen

Dråpen som etter hvert nå blir et
vannprosjekt var at familien tok
kontakt med Voss for å spørre om
de kunne få en kommentar på en
reklamefilm Lene Maria hadde
laget om flaskevann fra Voss,
mens hun gikk på media og kommunikasjonslinja ved Olav Duun
videregående skole. De ønsket
dette som et minne.
Etter å ha snakket med Voss
foundation og tenkt litt på hva de
kunne gjøre, bestemte de seg for
å ta initiativ til hjelpeprosjektet
i datteras navn. 300.000 kroner
er målet, og gavene har allerede
begynt å komme inn. Både deres
egen gave, men også fra mange
av gjestene som markerte dagen

I kjølvannet

– Dere sier at dette er en start på
noe varig?
– Jeg håper jo at det kan
komme andre prosjekter, og at
vi i framtida kan være med å få
gang nye ting som kan hjelpe andre mennesker. det er for oss den
beste måten å hedre minnet etter
Lene Maria og alle de andre som
døde 22. juli, sier han.
– Vi har veldig lyst til å besøke
Kenya når prosjektet er ferdig
Og vi har vel allerede tenkt tanken at det ikke skal bli med dette
ene prosjektet, men at dette kan
bli starten på noe varig som gjør
at engasjementet til Lene Maria
får spre seg videre gjennom slike
viktige tiltak for andre mennesker
sier de to.
«Hvis man ikke engasjerer seg
har man ikke rett til å klage».
– Det var Lene Marias motto
For alle som kjente henne forteller de ordene det meste om hva
slags menneske hun var og hva
som betydde noe for henne, sier
Arnulf Bergum.
ØIVIND RÅNES 905 91 164
oivind.raanes@namdalsavisa.no

NA støtter vannprosjekt
NA støtter vannprosjektet
i Lene Marias navn med
10.000 kroner.
NAMSOS: – Dette er et flott og

sterkt tiltak, som passer veldig
godt for å hedre Lene Marias
minne, sier sjefredaktør og administrerende direktør Kim Riseth i
NA.
– Lene Maria var ansatt hos oss
som sommervikar, og skulle begynne uka etter at hun døde på
Utøya. Derfor er det naturlig for

NA å bidra til dette fondet. Hun
var veldig opptatt av medias samfunnsrolle, og laget blant annet en
oppgave om det gjennom skolen
fjor. Jeg snakket med henne i den
forbindelse, og det var åpenbart a
hun hadde et stort samfunnsengasjement, sier Riseth.
Det er Voss foundation som
skal stå bak vannprosjektet.
– Det er betryggende at Tove
og Arnulf Bergum har vært i direkte kontakt med dem, og de kan

