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N

år man ser tilbake på disse
dramatiske ukene om noen
år, er kanskje én setning fra
statsminister Jonas Gahr Støre
noe som vil trekkes frem.
I redegjørelsen for Stortinget fredag
pekte han på den store usikkerheten. Ingen vet hvor lenge krigen i Ukraina vil
vare. Ingen vet hvor mange flyktninger
som vil trenge beskyttelse. Ingen vet hvor
lenge flyktningene blir værende eller hvor
mange som vil reise hjem igjen. Han
kunne føye til at ingen vet hva de økonomiske konsekvensene blir.
– Men det vi vet, er at uansett vil dette
sette oss på en historisk prøve, sa Støre.
Anslaget er at det vil komme 35.000
flyktninger til Norge i år. Det er en svært
stor oppgave for kommuner, skoler, helsevesen, Nav, utlendingsmyndighetene, frivillighet og lokalsamfunn. Normalt bosettes omtrent 5000 i året. Samtidig gjør regjeringen forberedelser for at det kan
komme 100.000 mennesker.
Russlands angrepskrig mot Ukraina har
økt behovet for å trygge norsk sikkerhet.
Regjeringen vil foreslå strakstiltak for
både militær og sivil beredskap. Blant annet skal lagrene fylles opp med ammunisjon, materiell og reservedeler.
I tillegg vil krigen ha langsiktige konsekvenser. Den gir behov for å tenke igjennom oppbyggingen av forsvarsevnen. Her
er rådet fra Høyre-leder Erna Solberg

godt. Nemlig først å få på bordet faglige
råd og vurderinger av hva som nå er viktigst.
Grunnleggende er det bred oppslutning
på Stortinget om hvordan regjeringen møter krisen som krigen i Ukraina har utløst.
Det gir et godt utgangspunkt. Men ingen
må tro at dette blir enkelt eller kostnadsfritt.
I denne situasjonen er Nato-samarbeidet helt grunnleggende. Det samme er et
tett og nært samarbeid med EU både om
sanksjonene mot Russland og om hjelp til
flyktninger.
I debatten på Stortinget fredag tok Støre
et oppgjør med Rødt. Han kalte partiets
ønske om å melde Norge ut av Nato «dypt
uansvarlig». Det er en presis beskrivelse.
Men han kunne tatt et tilsvarende oppgjør
med sin regjeringspartner Senterpartiet,
som vil melde Norge ut av EØS-avtalen.
Den er fundamentet for det nære samarbeidet Norge har med EU i denne krisen
og har hatt med EU under pandemien.
Begge disse krisene viser hvor viktig internasjonalt samarbeid er for Norge. Det
er avgjørende for både langsiktig beredskap og evnen til akutt krisehåndtering.
Rødt, SV og Sp vil ha mindre av dagens
samarbeid. De to første vil ut av Nato. Alle
tre vil ut av EØS.
Det er – for å si det med Støres ord – dypt
uansvarlig.

Sagt i uken
«Jeg synes at han er en krigsforbryter»
USAs president, Joe Biden, ga
sin vurdering av sin russiske
kollega, Vladimir Putin.
«Vår president er en svært
vis, fremsynt og kultivert internasjonal personlighet»
Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, var ikke enig med
Biden.
«Vanlige folk blir flådd»
Frp-leder Sylvi Listhaug snakket også om nordmenns traumer i fredagens stortingsdebatt
om Ukraina-krisen.
«Prisen for å sikre Norge
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Både pandemien og
krigen i Ukraina
viser hvor viktig
internasjonalt
samarbeid er for
Norge

I arkivet
som fritt og uavhengig har
gått kraftig opp»
Redaktør Bjørn Kristoffer
Bore i Vårt Land.
«Prisen for å sikre Norge
som fritt og uavhengig har
gått kraftig opp»
Ordfører Tom Myrvold (H) i
Ørland i leserbrev til Forsvarets
Forum.
«Det vil bety noen tøffe valg
der det må kuttes i store budsjettposter. Kanskje det ikke
kan lukte nylagt asfalt på
hvert nes?»
Redaktør Bjørn Kristoffer
Bore i Vårt Land.

«Det vil bety noen tøffe valg
der det må kuttes i store budsjettposter. Kanskje det ikke
kan lukte nylagt asfalt på
hvert nes?»
Ordfører Tom Myrvold (H) i
Ørland leserbrev til Forsvarets
Forum.
Myrvold er enig i budskapet i
kommentaren i Vårt Land, men
medgir at kilden burde fremgått
i hans egen tekst. Avskriftenes
tid er forbi, i hvert fall fra Myrvolds side, erfarer NRK.

«Roald
Amundsen en
maaned i Kristiania uden at
blive gjenkjendt!»
kunne Aftenposten fortelle
om en av datidens største
kjendiser, polfarer og oppdager Roald
Amundsen,
for nøyaktig
100 år siden.
Hadde neppe
skjedd i dag!

