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Frikjent
for
drapsforsøk

Rollespill: Elever holder klimatoppmøte

I over ett år har den
46-årige mannen sittet
i varetekt for drapsforsøk. Nå er han frikjent
av retten. – Det kan
ikke utelukkes at knivstikket var en tåpelighet der formålet var å
kjekke seg.
SENTRUM
Olav Sundvor

TAR KLIMAKAMPEN: Runa Emilie Solberg, Sigurd Naustdal og Ruth Emilie Ingebrigtsen er blitt mer engasjert i klimaspørsmål etter proFOTO: VIDAR LANGELAND
sjektet «Klimatoppmøte i skolen».

LÆRERIKT FOR
«KLIMATOPPER»
Ved å sette seg inn i
klimautfordringene
til Maldivene, har
16-åringene Runa,
Sigurd og Ruth blitt
mer opptatt av klima. I går møtte de
til Klimatoppmøte
med argumentene
klare.
MØHLENPRIS
Solfrid Torvund Langeland
solfrid.langeland@ba.no

– Jeg tror dette prosjektet har
gjort meg mindre egoistisk, sier
Sigurd Naustdal (16), som går i første klasse på studiespesialisering
ved Nordahl Grieg videregående
skole.
Gjennom prosjektet «Klimatoppmøte i skolen» har de i det
siste drillet seg til klimatoppmøte.
I går møtte de opp til debatt på Vil
Vite.

Toppmøteånd

Inne i salen på VilVite sitter elever
fra skolen på rekke. De representerer land som Brasil, Kina og
USA, men også Greenpeace og
oljeindustrien. Med en lærer som

generalsekretær settes rollespillet
fra FNs klimatoppmøte i gang.
– Elevene har øvd seg og fremfører argumentene i ekte toppmøteånd, sier Kari Laumann i Teknologirådet. Hun leder prosjektet
«Klimatoppmøte i skolen», som
skal gå utover høsten i ungdomsskoler og videregående skoler i
hele landet frem mot FNs klimatoppmøte i desember.
– Det er spennende å se elevene
debattere hvor mye klimautslippene skal reduseres, sier Laumann.

Heftig debatt

Bak hvert skilt fremme i auditoriet sitter tre-fire førsteklassinger.
Som tilskuere er de andre elevene, lærere og klimaforsker Tore
Furevik.
– Maldivene er et fattig land og
er veldig sårbart for klimautfordringer. Stiger temperaturen to
grader som følge av endringene,
vil vi ligge under vann, sier Runa
Emilie Solberg, som representerer
Maldivene i debatten.
Hun tar til orde for å kutte klimautslippene med 40 prosent,
men får ikke støtte fra land som
Norge og USA. Og i alle fall ikke fra
elevene som representerer oljeindustrien.
– Oljen er viktig for velstands-

Påvirket

I retten kom det frem at 46åringen var sterkt alkoholpåvirket etter å ha delt en
vodkaflaske med en annen
gjest.
46-åringen kunne ikke
huske noe av det som
skjedde på kjøkkenet, men
offeret, som var edru, sier
knivstikket kom som lyn fra
klar himmel etter en diskusjon på kjøkkenet senere på
natten.
– Handlingen må være et
utslag av hans alkoholpåvirkning og ikke noe ønske
om å skade meg, forklarte
fornærmede i retten.
Påtalemyndigheten mente knivstikket ble gjort med
viten og vilje, men vant ikke
frem.
Dommerne mener at det
foreligger stor tvil om 46åringen forsto eller holdt
det for overveiende sannsynlig at han ville påføre kameraten et knivstikk.
Litaueren ble dømt til å
betale til sammen 105 000
kroner i erstatning til kameraten.

– Var spesifikk
«KLIMATOPPMØTE»: Møtedelegater og FNs generalsekretær var
på plass da elever fra Nordahl Grieg arrangerte sitt Klimatoppmøte
på VilVite.
utviklingen, og om i-landene må
kutte så mye utslipp, vil det til syvende og sist også gå ut over u-landene, repliseres det.

Har lært mye

Debatten går seg varm når elevene kommer i gang.
– Det var spennende å sette seg

Jeg tror dette prosjektet har gjort
meg mindre egoistisk.
Sigurd NauStdal

Det skriver Bergen tingrett i
dommen.
Aktor hadde påstått fengsel i fem år og seks måneder
for den litauiske bygningsarbeideren etter knivdramaet
i en bolig i Nesttunvegen 19.
juli i fjor.
Kameraten som var på
besøk ble påført omfattende
skader av knivstikket i magen, men overlevde fordi
han kom raskt til behandling
ved Haukeland sykehus.

inn i Maldivene sin klimasituasjon,
og jeg lærte mye. Jeg ante ikke at
klimautfordringene var så kritiske
for dem, sier Maldivene-representant Ruth Emilie Ingebrigtsen.
Hun er blant dem som lenge har
tenkt på miljøet, og hun har mast
på foreldrene om å kildesortere.
Etter debatten får hun spørsmål
fra Kari Laumann om hun hadde
vært villig til å ofre flyreiser for
miljøet.
– Jeg liker å reise, men om det kunne reddet klimaet, kunne jeg klart
meg uten flyreisene, bedyrer hun.

Skatt Vest bekreftet i et brev
i går at Anne-Grete StrømErichsen (bildet) har skattet
av gavene hun fikk. – Jeg
var spesifikk på at jeg oppga
afghansk verdi. Dermed er
det opp til skatteetaten å
vurdere om dette er rett eller feil, sier Strøm-Erichsen.
I går ettermiddag bekreftet
Skatt Vest at teppene ble innberettet i fjor, og at verdien
var oppgitt til 8000 kroner
basert på hva tilsvarende
tepper koster i Afghanistan.
Også et teppe fra 2005 og
klokken hun fikk i 2007 er
rapportert inn, bekrefter
Skatt Vest. (ANB-NTB)

