
DEBATT
E-post: debatt@aftenposten.no
HOVEDINNLEGG:
4000 tegn inkl. mellomrom.
Legg ved portrettfoto

KRONIKK
E-post: kronikk@aftenposten.no
Maks. 6500 tegn inkl. mellomrom.
Legg ved portrettfoto

REPLIKK: 2500 tegn inkl. mellomrom
UNDERINNLEGG: 2000 tegn.
KORTINNLEGG: 700-1100 tegn.
Debatt- og kronikkredaktør:
Knut Olav Åmås

Telefaks: 22 86 40 89
Post: Aftenposten, Debattredaksjonen,
Postboks 1, 0051 Oslo
Kronikker og debattinnlegg på nett:
www.aftenposten.no/meninger/debatt

Trygghet på boks
TRAFIKKDØDEN.En fastmontert «adferdsboks» i alle biler kan være et effektivt
middel i kampenmot dødsfall i trafikken.

Løsningsforslag.Det pågår en omfatten-
de offentlig debatt om den dramatiske øk-
ningen i dødsfall og skader i trafikken.
Mange løsningsforslag lanseres: Flere
midtdelere (vil hjelpe, men hindrer frem-
kommelighet for utrykningskjøretøyer), fi-
refelts veier (koster svært mye, ødelegger
dyrket mark, stimulerer til økt bilkjøring),
informasjonskampanjer (forskning viser at
disse er lite effektive, ikke minst overfor de
mest risikoutsatte) og bedre opplæring (vil
kanskje virke noe, men ikke for alle som får
slik opplæring).

Ropmot «storebror».Her følger et for-
slag som kan gi en rask og nokså sikker ge-
vinst, og til en akseptabel kostnad. Det er
basert på eksisterende teknologi. Flere bil-
fabrikanter har allerede begynt å utstyre
nye bilmodeller med noe som har fått nav-
net «Event Data Recorder» (EDR). Dette
minner om ferdskriveren på fly, og er en li-
ten boks under forsetet. I USA har dette
skapt kontroverser: Forsikringsselskapene,
politi og påtalemyndighet vil gjerne ha ad-
gang til slike bokser når en ulykke har
skjedd.
Bilistorganisasjoner protesterer mot

«storebor»-samfunnet. Men for underteg-
nede er det vesentlige hvilke metoder som
kan gi oss en dramatisk nedgang i trafikk-
død. Ropmot «storebror» i denne sam-
menheng er etter mitt syn overspente, eller
de bunner i vikarierendemotiver fra miljø-
er som rett og slett vil ha fortsatt frihet til å
kjøre uvettig.

Fastmontert adferdsboks. Vi tenker
oss at det i hver eneste bil registrert i Norge
påbys å ha en fastmontert EDR-lignende
«adferdsboks» som eies av Statens Vegve-
sen. Den er installert og plombert på auto-
risert verksted, og godt beskyttet mot ut-
kobling eller omgåelse. Den inneholder en

datamaskin, GPS ogmålere for bilens be-
vegelser. Datamaskinen beregner bilens
hastighet, og vurderer denne i forhold til et
oppdatert «Norgeskart»med fartsgrenser
som ligger inne der. Fart og data om ufor-
svarlig kjøring i svinger, logges i datama-
skinens minne.
Posisjon logges ikke, og det er ingen tråd-

løs forbindelse fra boksen og til omverde-
nen. Det er med andre ord ingenmulighet
for andre til å få informasjon om hvor man
har kjørt, hverkenmensman kjører eller i
ettertid. Dermedmangler grunnlaget for
innvendinger om personvern og «Store-
bror ser deg».

Har en virkning. En slik boks kan bru-
kes på flere måter. Denmest moderate an-
vendelsen er at man får et lyd- og/eller lys-
signal for å fortelle at nå kjører man uvet-
tig. Dette vil forhåpentligvis ha en virkning
påmange. Men det er ikke usannsynlig at
noen vil se på dette som et middel til å

kjekke seg for medpassasjerer, ved å vise at
de kan få boksen til å gi alarm.

Sterkeremedisin.Overfor slike har
manmulighet for sterkere medisin: Man
kan la boksen bryte strømmen til kritiske
komponenter i bilen (tenning eller annet).
For at dette ikke skal gå ut over sikkerhe-
ten, kan det realiseres slik at bilen ikke
stoppes der og da. I stedet får føreren et
varsel om at bilen en eller annen gang i lø-
pet av neste dag ikke vil bli kjørbar over, la
oss si, en 24-timers periode.
Straffens varighet og når den kommer, er

enkelt å programmere, og lett å endre på
fra myndighetenes side ettersomman gjør
erfaringer. En slik straff har også den for-
del at den ikke rammer folk med dårlig råd
hardere enn de velbeslåtte, fordi det ikke er
bøter involvert.

Effektiv kontroll. Boksen kan videre ha
en kontakt som politiet kjapt og rutine-
messig kan plugge seg inn i ved trafikkon-
troll, og dermed hente ut loggen over de
siste ukers kjøreoppførsel. Resultatet kan
såmedføre belastningsprikker eller bøter.
Adferdsboksen sikrer også at bileieren

ikke får smellen når en annen person kjø-
rer. Boksen lar bare bilens elektriske sys-
tem få strøm når et gyldig førerkort, sam-
menmed en PIN-kode, er akseptert av en
kortleser som er forbundet med den. Bok-
sen vet altså hvem som kjører. Dette vil og-
så hindre promilledømte og råkjørere som
harmistet førerkortet, i å kjøre bil. Fem se-
kunder ekstra eller noe slikt, for å starte bi-
len for oss andre, blir da en ubetydelig
ulempe i forhold.

Strengere for unge gutter. En slik ad-
ferdsboks kan programmeres med forskjel-
lige «overskridelsesprofiler». En passende
variant aktiveres basert på identifikasjo-
nen gitt av det aktuelle førerkort. Det kan
anvendes strengere grenser for kjøreadferd
for bilførere som nylig har fått førerkort,
ikke minst unge gutter. Det samme kan
skje for andre bilførere som er tatt for nyli-
ge trafikkforseelser.
Det presenterte forslag kan implemen-

teres i løpet av noen få år, i alle norske bi-
ler. Hvis det er politisk vilje.

Når ulykken har skjedd, kan politi, forsik-
ringsselskap og påtalemyndigheter ha
tilgang til boksen. FOTO: SCANPIX
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Dialog. Karina Hellum ogHåkonHaugli
fra Arbeiderpartiets homonettverk skriver
12. september om den kvelende dialogen.
De spør: «Hvordanmøter vi uenighet når
konfliktene er grunnleggende?» Det siktes
til at Islamsk Råd ikke er avklart i spørs-
målet om dødsstraff for homofile.
Svaret er påfallende enkelt: Ulike men-

inger må nødvendigvis godtas uten at det
så raskt tys til offerrollens følelsesladede
anklager om intoleranse og diskrimine-
ring. Toleranse betyr ikke at den ene part

Det kvelende kravet
automatisk må bøye seg for den andres
oppfatning. Noen ganger er uenighet dia-
logens endestasjon, noe det bør være tak-
høyde for i et demokrati.

Maktspråk og toleranse. Forskere,
deriblant Michel Foucault, har studert
hvorledes maktspråk utvikles som under-
trykkelsesredskaper i det offentlige.
Det kan virke som om kravet om dialog

og toleranse i økende grad brukes som en
manipulativ hersketeknikk for å få mot-
standeren til å tie. Hva er det med Arbei-
derpartiet og trangen til å dyrke dialog
med en nærmest religiøs glød, og dermed
anta at alle til slutt skal tenke likt?
Å være et pluralistisk samfunn innebæ-

rer nødvendigvis respekt for ulike oppfat-
ninger. Det kan bli lenge til islam, med 1,3
milliarder tilhengere på verdensbasis, vil
godta det sosialistisk-sekulære Arbeider-

partiets fundament. Det er ikke bare
homofile sommister livet i land som Iran.
Mange kristne lider nøyaktig samme skjeb-
ne. Justisminister Knut Storbergets angrep
på biskop Ole Christian Kvarme da han for-
søkte å stanse en partnerskapsinngåelse i
Kampen kirke som brøt med Kirkerådets
vedtak, illustrerer godt det kvelende kravet
om toleranse.

Dissens respekteres ikke. Anklagene
om at Kvarme gir grobunn for hatvold, vi-
ser hva som skjer når dissens ikke respek-
teres i en stat. Utsagnet kanmed letthet
speiles: Hvamed Storbergets intoleranse
og fordommermot Kirkens rett til styring
over egen teologi?
Er det oligarkene i Ap-lobbyen som i sov-

jetisk stil skal diktere hva Kirken, som er
en del av en religionmed 2,2 milliarder
mennesker, skal stå for?
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Det sies og skrives mye om
klimaendringene, men det
spres hele tiden usikkerhet
om alvoret.
Jeg ber vennligst miljøvern-

minister Erik Solheim (SV) om
å avklare hvor alvorlig situa-
sjonen er, ved å svare på føl-
gende:
Hvor mange år er det til at-

mosfærens innhold av kar-
bondioksid vil være på 400
ppm? Hva er sannsynligheten
for at 400 ppmmed karbon-
dioksid i atmosfæren, vil gi en
global temperaturøkning på
to grader over før-industriell
tid? De best kjente tilbake-
koblings-mekanismene er:
Overflater av is og snø som
erstattes av vann eller bar-
mark, utslipp av metan og
karbondioksid fra smeltende
permafrost, utslipp av kar-
bondioksid fra jord, regn-
skogkollaps, og stigende
temperatur. Hvor stor er risi-
koen for at de store tilbake-
koblings-mekanismene for al-
vor starter sine ustoppelige
utslipp når den globale tem-
peraturen har økt med to gra-
der? Hvor mangemennesker
vil kunne leve i en verden der
tilbakekoblingsmekanismene
har herjet i 200 år?

THOMAS COTTIS,
far til tre, Ridabu

Avklaring
av alvoret
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Hårreisende
fremstilling
Aftenpostens minileder fre-
dag inneholder et grovt over-
tramp overfor Frp ogmeg. I
lederen skriver avisen at jeg
vil selektere hvem som skal
sende til utlandet for å sone
sin fengselsstraff – basert på
den enkeltes utseende. Dette
er en hårreisende fremstilling.
I hele min politiske karrière er
jeg aldri blitt tillagt å ha et så
fornedrende syn. Og at det i
det hele tatt er mulig å mis-
forstå Frp dithen, etter at jeg
tok til orde for at Norge bør
kjøpe soningsplasser i utlan-
det for utenlandske fanger
som sitter i norske fengsler, er
mildt sagt uforståelig.
Enhver som var interessert i

å høre hva jeg sa – blant and-
re justisminister Knut Storber-
get (Ap) – forsto hva jeg men-
te. At Aftenposten bruker
Høyre-leder Erna Solbergs kri-
tikk av meg som sannhetsvit-
ne for sin minileder, er langt
fra formildende. Det bare for-
teller meg at det finnes kref-
ter som forsøker å trekke opp
et kunstig skille mellom FrP
og Høyre.
Som et apropos vil jeg min-

ne om at Høyres kvinnepoli-
tiske leder tidligere (VG 10.
februar 2004) har foreslått det
samme. Det har tydeligvis bå-
de Erna Solberg og Aftenpos-
ten glemt. For det virker som
det var et viktigere mål å de-
monisere Frp. Jeg mener at
en unnskyldning fra avisen er
på sin plass.

JAN ARILD ELLINGSEN
justispolitisk talsmann i Frp


