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Du er så mye mer enn en skoleelev
«En skole for alle», sier politikere. 
«En skole for mange», sier jeg. Men 
hva med resten da?

DET ER IKKE EN SELVFØLGE at man trives på 
skolebenken. At man etter ungdoms-
skolen er sikker på hva man vil videre 
i livet, eller i det hele tatt vet om man 
ønsker å gå yrkesfag eller studiespesi-
aliserende som 16-åring. Det kan godt 
være at man ikke mestrer skolen i det 
hele tatt.

«Men hvis du er så lite motivert, 
hvorfor dropper du ikke ut, da?». Det er 
ikke så enkelt, skjønner dere. Selvsagt 
kan du bare droppe videregående, hvis 
du er sliten og lei. Problemet er bare at 
dersom man dropper ut, har man ikke 
så veldig mange muligheter. 

Man hører noen suksesshistorier i ny 
og ne, men saken er at man i realiteten 
trenger generell studiekompetanse for 
de fleste utdanningene her til lands, og 
veien til et fagbrev er heller ikke enkel.

SKOLEN MÅ BYGGE mennesker som er rus-
tet til de utfordringene som venter i livet, 
ikke bygge skoleflinke jenter og gutter 
som har fokus på egne prestasjoner.

Skolen burde handle mer om mang-
fold, mennesket og relasjoner og mindre 
om algebra og norrøn mytologi. Slutt å 
lære ungdom at skoleprestasjoner er vik-
tigere enn å få sove om natten. At prøven 
i morgen er viktigere enn fotballtrenin-
gen. Og at det sosiale livet vårt burde 
nedprioriteres. Man skal kunne ha et liv 
selv om man er skoleelev.

SKOLEN ER IKKE et sted for alle. Det er ikke 
alle som passer inn i de forventningene 
som stilles til skoleelever. Skolen er mer 
enn mattetimene, historieprøven og nor-
skleksene. Det er en plattform for sosial 
utvikling. Den vi formes til og den vi en 
gang i fremtiden blir, avhenger ikke kun 
av resultatene vi fikk på skolen. Det er 
vanskelig å tro på det når du står i situa-
sjonen selv. Alt står ikke på den innleve-
ringen i norsk eller matteprøven. Du er så 
mye mer enn det.

SÅ DRA PÅ DEN kjøretimen som gjør at du 
går glipp av de siste 15 minuttene av sko-
ledagen, sov noen ekstra timer isteden-
for å sitte oppe og øve til en meningsløs 
diktat. Dra på den demonstrasjonen som 
gjør at du får fravær. 

Det er mye viktigere at du er deg selv, 
finner meningen i ditt liv og utvikler deg 
som menneske. Ikke bare på skoleben-
ken, men også i det virkelige livet.

SKOLETRIVSEL: Slutt å lære ungdom at skoleprestasjoner er viktigere enn å få sove om 
natten. At prøven i morgen er viktigere enn fotballtreningen, skriver Cecilie Borsholm Vik. 
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Skoleelev på videregående

Man skal kunne ha et liv selv 
om man er skoleelev

Nå er det på tide å satse på lyntog
Vi trenger en plan for raskt å 
bygge ut et jernbanenett for 
høyhastighetstog i Norge.

PROBLEMSTILLINGEN ER SÅ enkel 
at en 5-åring kan forstå det, 
sa Greta Thunberg på Skavlan 
19.01. Titusenvis av skolestrei-
kene norske barn og ungdom-

mer er et levende bevis på hennes påstand. 
Budskapet er klart: «Inn med bærekraft. 
Alt fossilt skal ut, raskt!» 

Da må vi voksne lytte til deres budskap 
og sette våre skuldre under gjennomfø-
ringen av det, av respekt og kjærlighet for 
barna. Siste rapport fra FNs klimapanel 
har gjort det krystallklart: Det må tas 
store grep. Da må våre politikerne slutte 
å tenke smått. 

TRANSPORTSEKTOREN STÅR I dag for cirka en 
tredjedel av norske klimagassutslipp. Hva 
med en «Marshallplan» for raskt å bygge 
ut et høyfarts jernbanenett i Norge? Det 
vil plukke mange flypassasjerer ut av for-
urensende fly, tømme veiene for tusen-
vis av dieseldrevne trailere, og lokke store 
antall fossilbilister over på tog. 

Sammenliknet med alle andre eu-
ropeere flyr nordmenn ekstremt mye 
innenlands, omtrent ti ganger mer enn 
den jevne europeer. Erfaringstall fra Den 
internasjonale jernbaneunion viser at 
minst 75 prosent velger lyntog fremfor 
fly, når togreisen tar under 2½ time.

ENERGIKILDEN FOR TOG, vannkraft, er fos-
silfri og evigvarende. Utbygging av ba-
nenettet kan skaffe arbeidsplasser til 
oljearbeidere og -ingeniører, mens olje-

industrien får en velstyrt avvikling. Ge-
vinst på begge sider. 

Da må de vanvittige firefelts riksvei-
ene ut av hodene og planene til politi-
kerne! Det går ikke an å vurdere noe så 
avleggs som et slikt veinett, det vil skru 
CO2-utslippene opp til uante høyder. Det 
blir aldri noe av et høyfarts jernbanenett 
i Norge hvis firefelts riksveier skal bygges 
først. 

EN RASK UTBYGGING av et høyfarts jernba-
nenett kan finansieres ved hjelp av Ol-
jefondet, som på den måten vil tjene 
penger til nåtidens velferd og fremti-
dige pensjonsytelser. Når banenettet til 
tog som går 270–300 km i timen er på 

plass, vil togene håve inn store summer. 
Høyfartsbaner kan være svært lønn-

somt i Norge, nasjonalt, regionalt og for 
varetransport. Det beregnet anerkjente 
Deutsche Bahn International seg frem til 
allerede for ti år siden. Deres konklusjon 
var at nye baner for høyfartstog vil få et 
svært positivt nytte–kostnadsforhold. 

SLIKE BANER VIL bli et svært godt og kon-
kurransedyktig tilbud. Der fly ikke kan 
stoppe underveis, kan tog bidra til å 
binde sammen hele landet. Det vil også 
bety en stor effektivisering av togdriften 
når personale gjør jobben på en tredjedel 
av tiden. 

Dette gir overskudd som kan dekke 

drift, vedlikehold og fornying av tog og 
bane, samt betale ned investeringene 
gjennom billett- og fraktinntektene i 
løpet av 30 år. 

FÅR VI DETTE TIL, kan det nye toget ta over 
store deler av persontrafikken i Norge. Og 
endelig vil det være mulig å nå målene 
om overført godstrafikk fra vei til bane.

Selvsagt er ikke utbyggingsfasen pro-
blemfri. Men med bare halve bredden 
av firefelts motorveier, gir dobbeltspor 
langt mindre inngrep. Etter bygging 
kommer motorveier med 110 km fart til å 
bli skikkelige klimaverstinger. Hvem kan 
forsvare det overfor dagens ungdom?

HØYHASTIGHETSTOG

BJØRGHILD DES BOUVRIE
medlem av Beste foreldrenes 
klimaaksjon.

LYNTOG: Høyhastighetstoget mellom Toledo og Madrid i Spania gjør unna de rundt åtte milene på 30 minutter. FOTO: MORTEN UGLUM


