Innlegg på Folkemøte i Askim 19.8.2009
Per Kristian Skulberg:
Mat til en sultende verden
I en verden som sulter mer og mer skal norsk jordbruk være vårt bidrag til global
matvaresikkerhet. Vi er på kanten av et stort matmangelstup der prisene ute i verden kommer
til å stige enormt, med fattigdom og hunger som resultat. Vi så de første tegnene i fjor. Hos
oss har vi dyrket mat i 5000 år – og det skal vi gjøre i 5000 år til.
Da opprettholder vi nasjonenes rett til egen matproduksjon,
da tar vi vare på matjorda vår,
da tar vi ut flere miljøgevinster i landbruket
da bruker vi utmarka vår til beiting og miljøvennlig produksjon av toppkvalitet kjøtt
da må vi slutte å la ulven ete opp beitedyra
da dreier vi arealbruken over på mer uproduktiv jord
da fortetter vi i byene og tar gamle næringsarealer i bruk på nytt til industri og boliger.
Den gaven vi da får er:
et åpent og vakkert kulturlandskap som ikke gror igjen
vi får skjermet viktige naturtyper og økt det biologiske mangfoldet
vi får god og trygg kortreist mat, nå som vi har gode tider.
Og når matforsyningene fra verden ute svikter, da har vi matsikkerhet hjemme, fordi vi holdt
jorda i hevd og passet på dem som skal dyrke maten, ale opp kjøttdyra og forsyne oss med
melk.
Vi må være klar over at noen få multinasjonale selskaper er i ferd med å ta kontrollen over
alle matproduksjonsmidlene i verden. Den dagen det har skjedd, da er de eierne mektigere en
noen makthavere i historia har vært før dem.
I denne situasjonen er det avgjørende at vi produserer maten vår sjøl, og ikke bare snakker om
det!
Og jeg spør: Kan jordbruket fø verden? – Ja, hvem skal ellers gjøre det!
Vi lever på en klode i krise. Aldri de siste tusen år har det vært så mange orkaner. Våtere,
varmere, villere er stikkordene. Vi koker planeten vår fordi vi driver og ødelegger
ventilasjonssystemet vårt i atmosfæren. Vi er nødt til å ta grep og ta regninga nå. Vi har
etterkommere å tenke på!
Senterpartiet går til valg på ei framtid med grønne arbeidsplasser og grønn energi. Det er en
grønn kunnskapsøkonomi vi trenger, sier Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening, og de
har rett. Det Norge trenger er politikere som ser, og som er villig til å satse på ny
teknologiutvikling.
Vi kan jo ikke holde på å kjøre rundt på fossilt brensel særlig lenger. Men veiene trenger vi,
også den dagen bilen blir bærekraftig.
Connecting people, sier Nokia. Kommunikasjon og teknologien rundt den, er det som har
drevet verden framover – kanskje til alle tider.
Og det er ikke bare de elektroniske motorveiene og breiband vi skal ha. Vi skal også ha gode
veier i hele Østfold. Og bare så det er sagt: Hadde det ikke vært for Senterpartiets brave løfter
i forrige valgkamp, så hadde det ikke vært en eneste gravemaskin på det som kanskje en gang
kunne bli en ny E18. Den som sier noe annet, sitter langt nede i grøftekanten, og ser ikke
veien for bare gras.

Jeg går til valg på at tida er moden for et stort og helhetlig trafikkløft for alle byene våre. Vi
har kommet så langt i utviklinga at vi må ta grepene i vår tid. Senterpartiet har levert. En
historisk jernbanesatsing har regjeringen vedtatt med dobbeltspor på Vestre linje, og med
sikkerhets- og kapasitetsheving på Østre linje. Og med nytt Østfoldsykehus, er det bare et
tidsspørsmål før togene ruller mellom Rakkestad og Sarpsborg igjen.
Hva jeg mener om forsinkelsene på lokaltogene? En stor skam! At så mange regjeringer
gjennom de siste 20 år har kunnet slurve så mye, så lenge – det er nesten ikke til å fatte.
Samferdselsministeren har tatt grep og fått gjennomslag for det. NSB har gjort om
bestillingene sine til raskere togsett, fordi de nå skjønner at de nåværende politikerne mener
alvor! (sitat slutt).
Senterpartiet vi ha en ekstra vei-milliard hvert år for å ta etterslepet på de mindre veiene, og
satsingen på gang-sykkelveier og kollektivtrafikk skal fortsette. La meg minne om, at det aldri
i historien har vært lagt så mye asfalt ut på ett år i Norge, som i år.
I skolen er det for mye kos og for mye bråk. Grensesetting må til. Men gullmedaljer og
diplomer er ikke Senterpartiets resept. Senterpartiets resept er heller ikke heldagsskolen til
Arbeiderpartiet eller milliardsluk til SFO som SV vil. Senterpartiets medisin er bedre skole
med flere lærere noe som gir mer læring innenfor nåværende skoletid. Det store frafallet
skyldes alt for mye teorifokus i yrkesfagene. Handlag, ferdigheter og kroppsarbeid kommer
aldri til å gå av mote. Noen skrivebordsfolk trodde visst det.
Steller vi godt med landet, får vi bo lenge i landet – dersom helsa holder. Dersom folket kårer
politikere som klarer langsiktigheten, da kan vi leve her og nå, enten helsa er god eller den
skulle skrante litt. Vi står foran tidenes helsereform som kommer til å gi oss bedre sykehjem,
bedre hjemmesykepleie og langt flere fastleger. Luftslått sa noen. Vi kommer til å få tilbake
sykehuset vårt i en moderne versjon, sier jeg – dersom kommune vil. Og det er jeg sikker på
at de både evner og vil. Kommunene er gode på å vite hva en løser best alene og hva en løser
best i samarbeid med andre. Stein Håland sa dette på forsommeren. Og med den pengeflyten
til helsestellet som regjeringen nå legger opp til, da vet jeg som lege at vi kan virkelig
begynne å få til det vi ikke klarer i dag.
Siden 1814 har vi bygd opp det flotte landet vi har. Det setter vi ikke over styr! Da tar vi de
tak som trengs, både på valgdagen – og alle våre dager ellers. For vi må huske, at dagen i dag,
er den første dagen på resten av vårt liv. Den skal ikke stå i sytingens tegn, men i alvorets tegn
og optimismens tegn. Vi har en svær jobb å gjøre, men står vi sammen, så klarer vi det!

