samfunn

Portrett side 26–28

«Taxi»-regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen

DAGENS MENING:

Årgang 126 Uke 43 nr. 251 LøssaLg kr 25,-

Det er ansvarlige
myndigheter som skal granskes.
Ikke gjerningsmannens ofre.
LEDER side 2

GrANsKEr AvTAlEN: Den
største gjennomgang av
EØS-avtalen siden starten
i 1994 vil trolig bli sluttført
som planlagt før jul.

ELENDIG KVARTAL foR oLjEfoNDET

stabæks
selvmål

Vil flytte oljekroner
fra Europa til Afrika

– Det gjør noe
med meg, både
fysisk og psykisk.
SpoRT
side 62–63
Veigar Páll
Gunnarsson

l oljefondets milliardmidler

er låst til å investeres i et
europa på nedtur.

Himmelske
vertinner
rePortasJen
side 34–39

13

EØS-utvalg på oppløpssiden

31 sider NYE INNTRYKK
Han ringer og tilbyr meg
LØRDAG –garanterte
pakistanske jomfruer
SØNDAG
Lørdag 29. oktober 2011

Dagsavisen
tirsdag 1. november 2011

l nå vil miljøvernminister

erik solheim (sV) at
oljefondet flytter fokus.

l Investeringer i U-land er

bra for deres utvikling, men
også for vår økonomi.

FOTO: FARTEIN RUDJORD

saMFUnn side 6–7

skrekk og gru!
Vi vant!

Malin Sofie Haug og Liv Tollånes
(12) vant Dagsavisens grøsserkonkurranse. Les vinnerbidraget.
KULTUR side 54–55

Drømmeferie i Sør-Thailand

Bestill vinterens
eksotiske ferie
på startour.no
eller ring
08100

***

Fly t/r og
hotell i to uker fra

6998,-

dagsavisen 29. oktober.
30 nye inntrykk: reportasjen

reportasjen :nye inntrykk 31

Regnskogen brenner

Mange tjener mye penger på at regnskogen blir borte. Norge er blant dem.
Dagsavisen har møtt dem som taper på det.

»

Dagsavisen lørdag 22. oktober 2011

lørdag 22. oktober 2011 Dagsavisen

dagsavisen 22. oktober.

REISEBILAG side 18–19

DAGENS MENING:

Årgang 126 Uke 42 nr. 242 LøssaLg kr 20,-

Vi tror at Venstres landsmøte vil
forlate Sponheim-politikken og
sette døra på vidt gap for Frp.
lEDEr side 2

Statoil og Oljefondet

tar grep om
sykehuskrise

Helseminister annegrete strøm-erichsen
rensker opp i oUs-styret.
saMFUnn side 8

Verdens gjeLdskrise

har 116 mrd.
i skitten olje
Illustrasjon: anDrÉ BruEr stEPanosKI/DaGsaVIsEn

norsk ekspert: Vi må
la systemet kollapse
og bygge på nytt.
Verden side 20–21

tungt om
storoksen

«Mister taket på solstad»,
skriver Mode steinkjer om
arve solstad-biografi.
KULTUR side 27

Miljønasjonen norge investerer
tungt i kontroversiell oljeutvinning. nå mener sV og
miljøvernere at statoil må
splittes for å sikre en
grønnere tankegang.
saMFUnn side 6–7

Kun kr

2.390,pr. mnd*

RENAULT LAGUNA SPORT TOURER DYNAMIQUE
FORSKUDDSLEIE KR 39.000,FULLSPEKKET MED UTSTYR KR 305.800,-

***

• TomTom® navigasjon med fargeskjerm • 17” aluminiumsfelger • Sport skinnratt • Automatisk klimaanlegg to-sone (ECC)
• Cruise Control/hastighetsbegrenser • Rattbetjent radio/CD/mp3 med bluetooth®, “3D sound by Arkamys”, 8 høyttalere
• Parkeringssensor bak • Sentrallås med fjernbetjent Renault nøkkelkort • Tonede ruter bak • Metallic lakk • Vinterhjul

Renault Laguna Sport Tourer er en romslig og innbydende stasjonsvogn. Den har alltid ligget i teten når det
gjelder teknologi, sikkerhet og kjøreegenskaper. Nå får du den fullspekket med utstyr og smarte løsninger.
Som alle Renaults personbiler har den de maksimale fem stjernene i EuroNCAPs kollisjonstest
*Alle beløp inkl. mva., frakt og levering Oslo. Prisen gjelder kun hos Motorforum Oslo. Etableringsgebyr kr 4.987,50 kommer i tillegg.
Nominell rente 3,95%. Leasingperiode 36 mnd eller 45.000 km. Gjelder Renault Laguna Sport Tourer 1,5 dCi 110 HK. Forbruk blandet
kjøring fra 0,47 l/mil. CO2 utslipp fra 123 g/km. Avbildet modell kan ha avvikende farge og utstyrsnivå fra pristilbud.

www.renault.no

Motor Forum OSLO:
Østre Akerv 62, 0581 Oslo,
tlf. 23 05 36 00

store oljepalmene.
Foto: Fartein rUdJord

Motor Forum LILLESTRØM:
Jogstadveien 19, 2007 Kjeller,
tlf. 66 92 67 00

ÅPNINGSTIDER:
Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør. 10-14.
www.motorforum.no

dagsavisen 19. oktober.

beltmoral
side gjentatte ganger understreket at Oljefondet ikke
skal være et utenrikspolitisk
verktøy.
– Det går ikke an å investere milliarder av kroner i
virksomhet som er miljøødeleggende eller bryter menneskerettighetene og tro at det
ikke er politikk, sier Løvold.
I tillegg til de to koordinerende tiltakene foreslått i
brevet, mener Regnskogfondet at også Etikkrådets
arbeidsmetoder bør gjennomgås.
– Vi mener man bør identifisere noen risikobransjer,
der vi gjennomgår investeringene systematisk og kjapt
og så gjør forhåndsvurderinger av hvert enkelt selskap
innenfor disse bransjene før
vi investerer. Nå tar det trefire år før man er ferdig med
å vurdere ett enkelt selskap.
Uansett hva man velger
handler det om at Etikkrådet

Det gjenstår én samling i Sejersted-utvalget før rapporten på
godt over 500 sider er renskrevet
og går i trykken, kanskje i tide
til at den blir julelektyre for
utenriksminister Jonas Gahr
Støre (Ap).
Utvalgsleder og professor i
europarett Fredrik Sejersted
betegner framdriften som god.
Men han kan ikke si om det blir
mulig å finne en dato for formell
presentasjon i de travle desemberdagene opp under jul eller
om rapporten først slippes tidlig
i januar.

OMFATTENDE MANDAT

24-siders reisebilag:
egypt er vinterens hete kupp
onsdag 19. oktober 2011

n Per Christensen

med enkle hjelpemidler kan
bli mer effektivt og operasjonelt, sier han.

NyE FOrhANDlINGEr

Det er kun en drøy måned til
klimaforhandlingene
i
Durban begynner. Ønsker
Norge å vise at de er villige til
virkelig å forplikte seg til
løpet for skogbevaring slik
det ble lagt i Cancun, bør vi
få på plass tiltak før Solheim
setter seg på flyet til SørAfrika, mener Løvold.
– Under klimaforhandlingene i Cancun aksepterte vi,
og skrev under på, at alle land
må gjennomgå sine egne
bidrag til avskoging. Det er vi
også forpliktet til, og da kan
vi ikke unnlate å se på vår
mest aktive bidragsyter til
avskoging, sier han.
Brevet
oversendes
Finansdepartementet for
videre behandling.

Han vil foreløpig ikke si noe
konkret om hvilket bilde som
tegner seg av Norges forhold til
EØS-avtalen og andre avtaler Eøs-AvTAlEN: Professor Fredrik sejersted og hans utvalgskolleger
med EU. Mandatet omfatter ferdigstiller rapport om norge og eØs.
Foto: anniKen C. mohr
ikke analyser av alternative
samarbeidsformer, som for basis for en stortingsmelding.
oppmerksomhet rundt Norge og
eksempel
den
sveitsiske
– Dette blir en svært omfat- EØS-avtalen og ser gjerne at
modellen med diverse frihan- tende rapport på 500–600 sider. rapporten utløser mye debatt.
delsavtaler.
Vi ser på selve EØSBakteppet for rapporten er
Gjennom
byggverket og gjør at norsk oppslutning om EUEØS-avtalen er
opp status for medlemskap er lavere enn noen
«Vi stiller
hvordan det hele har gang, samtidig som EU presenNorge sikret fri
spørsmål ved
tilgang til EUs
utviklet seg i årenes terer regjeringen for problemaindre
marked
løp, og hvilke mulig- tiske direktiver om datalagring,
om EØS er
etter de samme
heter og utfor- tjenesteyting, vikarbyråer, konregler
som
dringer ordningen kurranse i posten og statsgaoptimalt
gjelder for uniobyr på i dag, sier ranti for bankinnskudd. Norge
nens egne medorganisert for professor Frank tester EØS-avtalens sikkerlemmer. Avtalen
Aarebrot ved Insti- hetsventil ved å reservere seg
å ivareta
forutsetter
et
tutt for sammenlig- mot EUs tredje postdirektiv.
harmonisert
(NTB)
nende politikk i
norske interBergen til NTB.
regelverk, der
Norge som et
Heller ikke han
esser.»
hovedpri nsipp
vil snakke om
godtar det som
enkeltfunn
eller
Frank aarebrot,
bestemmes
i
anbefalinger, men
professor
sier det ikke ligger
Brussel.
i en ny meningsmåling sier 72
an til sensasjonelle
Det
forsprosent nei til norsk medlemskap
kningsbaserte utvalget ble opp- avsløringer.
i eU. bare 12 prosent sier ja.
nevnt i januar 2010 og har 12
målingen er den dårligste for
medlemmer. Utvalget har på KrITIKK
ja-siden i norge hos synovate på
snaut to år fått utført rundt 30 – Men det betyr ikke at rapsvært lang tid, skriver dagbladet.
delrapporter om ulike sider av porten er fri for kritikk. Vi
– dette er en monstermåling. For
EØS-samarbeidet, de fleste ført stiller spørsmål ved om EØS er
ja-siden er dette som å gå i
i pennen av eksterne eksperter. optimalt organisert for å ivareta
monsterbakken i tour de ski uten
norske interesser, og vi peker på
staver, sier nei til eU-leder
Gjør Opp sTATus
professor Fredrik Sejersted,
henning olaussen. til og med i
Disse rapportene inngår i leder av Senter for europarett
grunnlagsmaterialet for den ved UiO
høyre, det fremste ja-partiet, sier
endelige rapporten som utgis muligheter til å forbedre pro65 prosent av velgerne nei til eU.
som en norsk offentlig utredning sessen, sier Aarebrot.
(ntb)
(NOU). Den skal i sin tur være
Han ønsker større offentlig

Hele 72 prosent
sier nei til EU

NISSAN X-TRAIL
TOPPMODELL

LEASINGNYHET!
0,- I PÅKOST VED INNLEVERING*

NV200 1,5dCi Comfort Plus
Nøkkelferdig kampanjepris

Kun kr

hannah.gitmark@dagsavisen.no

«Det går ikke an å investere milliarder av
kroner i virksomhet som er miljøødeleggende eller bryter menneskerettighetene
og tro at det ikke er politikk.»
Lars Løvold, leder i regnskogfondet

161.860,-

NøKKELfERDIg fRA

469.000,-

(inkl. met.lakk og vinterhjul)

Lav forskuddsleie!
X-TRAIL LE:
El. skinnseter
Xenonlys
Navigasjon
Ryggekamera
Ipod og bluetooth
integrasjon
Keyless
All Mode 4x4 -i
Uphill Start Support
Downhill Drive Support

Biler på lager
for rask levering!

eks. mva

· 2m lastelengde
· 4,3m3 varerom
· 85 hk
Kun kr 2.495,· Lavt forbruk
pr mnd. eks. mva.
Birger N. Haug AS

Birger N. Haug AS

OSLO
Haraldrudveien 9, vis-à-vis biltilsynet.
T 23 24 41 00.

OSLO: Haraldrudveien 9, vis-á-vis biltilsynet. T 23 24 41 00
00.
LILLESTRØM: Depotgt. 12, vis-á-vis Obs! T 63 80 44 00.

www.bnh.no

www.bnh.no
BÆRUM
Olav Ingstads vei 14.
T 67 15 40 00.

LILLESTRØM
Depotgt. 12, vis-à-vis Obs!

63 80 44 00.
BÆRUM: Olav Ingstads veiT14.
T 67 15 40 00.
FOLLO: Haugenveien 3. T 64 00 23 70..

FOLLO
Haugenveien 3.
T 64 00 23 70.

Leasingperiode 5 år/120 000km, forskuddsleie 19 000,- eks. mva., 5,75% nom. Rente. * Forutsetter EU-godkjent bil, godkjent mønsterdybde i dekk,
ikke glasskader, ikke kollisjonsskadet og alle servicer må være fulgt. Leasingprisen inkluderer met.lakk og komplette vinterhjul. Bildet kan avvike fra priseksempel.
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