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Lei gtl:rsonangrepen,e,
Sørumsand: Sørum svs
leder Ingvild Fosse
Jansen begynner å se seg
lei på alle personang-
repene iforbindelse med.
Nordli-saken.
Saken rundt rivingen av barne-
hagen på Nordli ser aldri ut til å
ta en ende. Leserbrevene har i
ukene etter kommunestyre-
vedtaket haglet i media. Både
privatpersoner-og foreninger har
gitt sitt!';ynspu,nkt~p~y~dtaket.
Engasjement~thl:ltvæ&sfort.
Nå har leder;"l!;1gvildFosse

Jansen i Sørum SVsett seg lei av
personangrep Lleserbrevene.
- SV har respekt for at det i

denne saken er mange ulike syn.
Slik skal det være.i en politisk
debatt. Vi er meget positive til
engasjement både i'1okalbefolk-
ningen og blant politikere. Men
når utspill ogdebatter går fra sak
til person, må det reageres, sier
Fosse Jansen til Indre Akershus
Blad.

Navngitte ansatte
SV-lederen reagerer spesielt på
at navngitte ansatte i kommunen
henges ut.
- Den eneste plikten de

ansatte har er å gjennomføre de
vedtak politikerne fatter. De skal
slippe å bli stilt til ansvar og bli

,.•navngittien offentligdebatt, pre-
siserer den unge.lederen.
Selver FosseJansen kun 19 år. ..

Hun frykter at det hun mener er
blitt en usaklig debatt, kan føre
til poiitikerforakt.
..•Politikerne må tåle å stå i

stormen. Men det siste vi trenger
er at -slike debatter fører til
økende politikerforakt. Jeg, som
ung lokallagsleder, synes utvik-
lingen i Nordli-debatten er både
skremmende og demotiverende,
sier hun ærlig.
- Hva tror du er grunnen til at

debatten er blitt usaklig?
. - Mange personer er knyttet til
barnehagen. Men uansett hva
man mener, bør det kreves -en
viss saklighet. .
Sørumsand-jenta presiserer at

hun uttaler seg som leder av
Sørum SV, ikke på vegne _av
partiets gruppe. Partiets gruppe-
leder Jane Bråthen varsler like-
velen interpellasjon rundt saken
Løkonomi- og administrasjons-
styret onsdag? desember.
- Jeg håper.virkelig ikke dette

er fasiten .på .videre debatter
rundt .poLitiskevedtak. Jeg har
stor tiltro fiolat de folkevalgte og
innbyggere generelt-vil legge seg
på et saklig nivå senere.ikonsta-
terer Sv-lederene,

-Ikke brutt noin,'grenser
ØyvindKirsebom fra Lørenfallet
er en av leserbrevspaltistene.

Leder Ingvild Fosse Jansen i Sørum SV mener debatten etter rivingsvedtaket av Nordli barnehage
har mistet all takt og tone. Foto: Anita Jacobsen.
Han mener han ikke har brutt er en tragisk sak for kommunen.
noen grenser hva personangrep Partier har vært useriøse og
angår. lokalbefolkningen har ikke blitt
- Når ordfører og en høyt- lyttet til, sier Kirsebom til Indre

stående leder i kommunen er Akershus Blad.
svogere, finner jeg det meget Kirsebom mener politikerne
betimelig å belyse dette. Spørs- har vært med pårolleblandinger.
malet mitt er om dette er en ~Toeksempler: OlaPieldheim
sammenblanding av kort. Dette er kalt bygningsantikvar på riks-

dekkende TV, selv om han hele
tiden har opptrådt i privat regi.
For min egen del har min kone
blitt blandet inn fordi hun
er Høyre-representant. Mine
utspill er det ingen politikk i. Jeg
er kun ute etter å belyse sak.
• ANITA JACOBS:&N
anita.jacobsen@iablad.no
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