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skråblikk

Vi satt i en mørk, skitten 
bakgate i Panama city, i 
en taxi, og så på at ven-
nene våre ble ranet med 
kniv. Hadde ikke rygg-
margsrefleksen fått oss 
til å løpe inn bakgaten 
sekundene før, hadde vi 
også stått der. Uten 
pass og penger, og uten 
flybillett ut av ransbyen, 
som ligger på 46. plass 
på listen over de 50 far-
ligste byene i verden. 
I dag er det nøyaktig 10 år si-
den Nokas-ranet i Stavanger. 
Byen ligger ikke på listen over 
verdens farligste byer, men var 
likevel åsted for norgeshistori-
ens største ran. Bevæpnet 
med fem ulike typer våpen, 
kom gjerningsmennene unna 
med 57,4 millioner kroner, før 
de ble tatt og måtte sone straf-
fen. Men langt ifra alle krimi-
nelle gjerninger havner i ret-
ten. 4505 saker i fjor ble hen-
lagt på grunn av manglende 
bevismateriale. 

Seriekriminelle William fortalte 
i VG Helg forrige lørdag at 
han ikke forsto hvordan han 
kunne slippe unna så lett. 
Ofrene Line og Daniella forsto 
ikke hvorfor politiet ikke 
brukte mer ressurser på å 
oppklare sakene deres. De har 
begge slitt i årevis etter hver 
sine opplevelser ved å bli ra-
net. De har mistet tilliten til 
politiet. Det samme har kri-

minelle. De skjønner 
heller ikke hvorfor 
de ikke tas. 

Og slik fortsetter 
de. Melding om 

små innbrudd 
og ran havner 
nederst i bun-
ken på pulten 
til etterfor-
skerne. Jus-
tisminister 
Anders An-
undsen (Frp) 

frykter at folk prøver å løse 
sakene på egen hånd, når de 
føler avmakt i møte med et 
politi uten nok ressurser. 

I Netflix-serien «Justified», 
fra sørstatene i USA, venter 
ikke folk at politiet skal opp-
klare sakene. Der går de med 
våpen i hånd, klare til å løse 
problemene sine selv. Det blir 
den sterkestes rett. Rettssta-
ten blir opphevet av en Colt. 

Som våpenmotstander, og 
ikke spesielt god til verken å 

slåss eller løpe, er jeg selvsagt 
mer fan av at det er lovens 
lange arm som fakker tyvene 
og dommeren som avsier 
dommen og den passende 
straffen. Om saken kommer 
så langt, da. 

For da ransofferet Daniella, 
som sto frem i VG Helg, pekte 
ut gjerningsmannen i politiets 
arkivbilder, og samboeren 
pekte på akkurat samme per-
son, uavhengig av henne, var 
ikke det bevis nok for politiet. 

Politi og røver – hve m er raskest?

Morten Mørland,
tegner for 

The Times, London  
og Agderposten,

morten@
tegn.co.uk

meninger
37 00 37 00 eller debatt@agderposten.no

Utgitt av Agderposten AS. Grunnlagt av Jens Svendsen i 1874. Opplag: 19.853
Sjefredaktør: Morten Rød
Redaktør: Yngvar Carlsen

Redaktør: Katrine Lia
Redaktør: Oddvar Paulsen

Adm. direktør: Øyvind Klausen

Agderposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å 
ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet har medlemmer fra presse- 
organisasjonene og allmennheten, og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.  Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.   
Telefon: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, e-post: pfu@np-nr.no

Wibekke Adele Grønlund fra Arendal felte tårer av 
glede i Stortinget torsdag kveld. Med bredt flertall 
gikk landets lovgivende forsamling inn for å fjerne 
foreldelsesfristen for brudd på draps-, voldtekts- og 
barneovergrepsbestemmelsene i straffeloven. 

For ett år siden valgte Grønlund her i avisen å 
fortelle hemmeligheten hun hadde båret på siden 
hun var barn, og ble misbrukt seksuelt. Først som 
voksen fattet hun mot og leverte en overgrepsan-
meldelse. Selv om politiet først innledet etterfors-
kning ble saken henlagt: den var foreldet. 

Grønlund har arbeidet aktivt for å få fjernet for-
eldelsesfristen i overgrepssaker. I et personlig møte 
rørte Grønlunds historie daværende justisminister 
Grete Faremo så sterkt at hun i fjor sendte et for-
slag om å oppheve foreldelsesfristen ut på høring. 
Grønlund har siden da vært én av i alt sju kvinner 
som ble hentet inn for å utgjøre en kompetanse-

gruppe i Stortingets arbeid mot overgrep. 
Denne uken ble et formelt vedtak fattet etter for-

slag fra KrF. En enstemmig justiskomité ba regje-
ringen komme til Stortinget med et lovforslag. Her 
har KrFs stortingsrepresentant fra Aust-Agder, 
Kjell Ingolf Ropstad, vært sentral i å drive forslaget 
igjennom, slik at det på uvanlig vis fremmes for 
Stortinget uten videre utredning. Justisminister 
Anders Anundsen (Frp) lover fortgang i sluttpro-
sessen, slik at et endelig lovforslag vil foreligge i lø-
pet av fire-fem uker. 

Saker som allerede er foreldet vil ikke bli omfat-
tet av lovendringen. Men fra lovens ikrafttreden 
kan seksualforbrytere, drapsmenn og -kvinner al-
dri kunne føle seg trygge, uansett hvor lang tid det 
er gått siden forbrytelsen.

Barnet Wibekke Adele Grønlunds stemme var 
taus. Men den voksne Wibekke Adele Grønlunds 
stemme har sammen med mange gode krefter en-
delig blitt hørt – og det helt inn i nasjonalforsam-
lingen. Det vil kunne gi rettferdighet for mange i 
fremtiden.

Det historiske 
stortingsvedtaket

Wibekke A. Grønlund avbildet på stortingstrappen da hun i fjor 
ble bedt om å delta i en kompetansegruppe for de folkevalgte.

I går kunne vi her i avisen melde om oppsving i bo-
ligmarkedet i Aust-Agder i mars. Og meglerne ser 
ut å være fornøyde med mediene. Det er ofte medi-
enes skyld, enten det handler om negativ renteut-
vikling, eller nedgang i boligmarkedet. «Det er gle-
delig at vi endelig får en positivt vinklet sak på bo-
ligsituasjonen her i fylket», uttalte en mekler. 

Jo, bare hyggelig! Så vi får vi grunne litt på hvil-
ke av våre negativt vinklede saker som har ført til 
rentenedgang og boligoppsving i det siste. 

Boligoppsving
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Saken ble henlagt på grunn av 
manglende bevismateriale.

 Hva venter de? At ofrene 
selv skal gå etter ransmennene 
og sikre seg et DNA? Det bur-
de Daniella og samboeren ha 
tenkt på, der de satt bundne, 
nakne med en truende mache-
te mot låret, i sin egen leilig-
het på Majorstuen. At saken 
ble henlagt, ble som et ekstra 
slag i magen.

Forrige lørdag ble gullsmed-
butikken Sheikh Enterprises i 

Grønlandsleiret i Oslo brutalt 
ranet. Flere titalls etterforske-
re i Oslo-politiets seksjon for 
organisert kriminalitet og Kri-
pos er satt inn i jakten på dem 
som gjennomførte det brutale 
ranet, der det også ble avfyrt 
skudd med automatvåpen.

Fortsatt er gjerningsmenne-
ne på frifot. Politiet tror de er 
svenske. Den måten å operere 
på er nemlig ikke helt norsk.

Ryktet om de manglende 
ressursene i politiet har kan-

skje nådd over grensene?  
Uansett om vi liker det eller ei, 
er vi ikke lenger det landet 
hvor vi kan gå fra ulåste dører, 
og la sykkelen ligge i innkjør-
selen. Jeg husker da foreldrene 
mine begynte å låse døra om 
natten. Til stor forskrekkelse 
for søsteren min og meg, som 
etter sene russekvelder måtte 
ringe på døra for å komme 
inn. Låse? Hvorfor det? Det er 
da vel ikke tyver på Saltrød? 
Jo da, vår naivitet fikk fort 

brister og ble erstattet med 
vantro. Båtmotoren på brygga 
ble stjålet tre ganger, tror jeg. 
Men det var vel det eneste. 

I full visshet om at nord-
menn også er kjeltringer, er 
EUs økende fattigdom og åp-
nere grenser en ekstra utfor-
dring for politiet. For krimi-
nelle har også pass. De reiser 
dit ytterdørene er åpne og sy-
klene ulåste. 

Selv om vi har blitt frastjålet 
fire sykler og penger fra huset, 

vil jeg helst tro at vi lever i et 
fredelig land. Men jeg må inn-
rømme at pasifisten i meg har 
fått riper i lakken når ungene 
kommer gråtende inn uten å 
finne sykkelen sin i sykkelsta-
tivet. Og de vantro blikkene 
jeg får når jeg sier at det er in-
gen vits i å gå til politiet fordi 
de ikke har tid til å bry seg om 
sykkeltyverier. 

Politimesteren i Agder har tidli-
gere etterlyst 40 nye stillinger. 
Nå er det 1,36 politibetjent 
per tusen innbyggere her i Ag-
der. Landsgjennomsnittet er 
på 1,49 politibetjenter. Politi-
direktoratet ønsker å sentrali-
sere troppene – et annet ord 
for å legge ned politidistrikter. 

Tidligere justisminister, 
Grete Faremo, uttrykte i et 
svar om responstiden til poli-
tiet: «Det vil alltid være slik 
at noen alvorlige hendelser vil 
skje på steder, og til tider, 
som gjør rask respons fra po-
litiet vanskelig.» 

Det er lenge siden vi var of-
re for tre ransepisoder i løpet 
av døgnet i Panama city for 16 
år siden. Og det til tross for at 
det var politi med maskinge-
vær ved annethvert kvartal i 
området. Vi hadde ikke tid å 
anmelde det, men rundt neste 
hjørne fikk vi med oss en 
væpnet politimann i taxien, 
på jakt etter ranerne. Inne i 
slummen turde selv ikke poli-
timannen fortsette jakten. 
Her var det andre som sto for 
lov og rett. Men takk for for-
søket, skal han ha. Og det 
uten å fylle ut et eneste doku-
ment. 

Etter innstendige oppfordringer tilførte jeg en dø-
ende kreftpasient medikamenter som førte til dø-
den. Likevel er jeg motstander av å legalisere aktiv 
dødshjelp.

Overlege Stein Husebø
Kronikk i Bergens Tidende

Mot aktiv dødshjelp
Senterpartiet har velgere som er vant til å snu på 
skillingen både to og tre ganger, og bruker ikke 
penger i utide.

Geir Pollestad
 Stortingspolitiker (Sp) til Stavanger Aftenblad

Snur på skillingen
Jagland kan ikke være så naiv å tro at hans par-
lament er helt upåvirket av de store nasjonale 
regjeringene.

Frank Aarebrot
Til TV2

Ledervalget i Europarådet

Birte Hegerlund  
Runde,
journalist
og kom men ta tor  
i Ag der pos ten.
bihe@agder- 
posten.no
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