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Kommentar
En ny hverdag i Næroset
Med tirsdagens møte i Næroset hvor Hans
Christian Medlien og hans nærmeste medspillerne nå definitivt trer ut av Lucky Næroset
går bygda tilbake til normalen. For om det er
noe tvil om det har reklamemannen Medlien
vært hovedhjernen bak fenomenet Lucky
Næroset.
Utvikling er moro, vanlig drift er ikke fullt så
moro. Nærosingene går nå over i mer ordinær bygdeutvikling. Så vil tiden vise om
bygda kan fortsette å skape utvikling og oppmerksomhet. Fram til nå har det skjedd ved
hjelp av kjerneverdiene Humor, Fantasi, Galskap og Mot, men det er ikke alle forunt å
beherske et slikt «fag» like godt. Bygdeutviklingen i Næroset vil få et annet preg og innhold framover.
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Krever mer seriøse
skoledebatter
Hedmark Bygdeungdomslag mener disse debattene
er alt for populistiske og at
elevene ikke tas på alvor
av ungdomspolitikerne.
Jeanette Sandbæk Håland
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Hans Christian Medlien er en strateg. Han
har vært det på vegne av Næroset, og har
samtidig sett at den tankegangen konseptet
bygget på kunne utnyttes til noe mer. Akkurat
det er rett og rimelig. Sambygdinger av han
synes han har tatt for mye plass i denne
sammenhengen, og vært kritiske til hans vinning på å bruke konseptet. De har ønsket seg
litt mindre Medlien. Det får de i hvert fall nå
når han trekker seg helt ut. Det ville han kanskje gjort uansett, men nå skjer det på en
måte som gir exiten en stusslig ramme.
I løpet av de siste årene har eventyret om
Lucky Næroset omtrent delt bygda i to.
Mange var trøtte og lei av de mange utspillene, stuntene og aktivitetene og følte seg
brukt i en sammenheng de ikke var bekvemme med. Slitasjen ble etter hvert stor og synlig utad. Også fordi andre i bygda har hatt
en helt annen oppfatning.
Den gamle regjeringen i LN «avspaserte» 16.
april i fjor da Fagernes «overlevde» skolestrukturen i Ringsaker som kommunestyret
vedtok. Utgangspunktet for Lucky Næroset,
som ble opprettet som en «fristat» i 1999, var
nettopp å berge skolen. Regjeringen feiret
dette stort, og ga seg sjøl en midlertidig pustepause. Men da Nærostinget ikke ble avviklet i fjor mente mange at det fantes for mange
løse tråder og ba om avklaring. Kritikken av
sentrale personer ulmet stadig nærmere overflaten
Dette endte med forsinket ekstraordinært
Nærosting denne uka, og i den forbindelse
har grums kommet til overflaten, og det som
kunne blitt et lykkelig punktum bærer mellom
linjene mer preg av en bitter videreføring.
«Bygdedyret» er et ekstremt negativt ord. Det
nyanserer ikke i det helt tatt. Men Næroset
hadde vært tjent med en mer elegant håndtering og avslutning av denne epoken. Det er
ikke mulig å komme fra det faktum at Lucky
Næroset har skapt utrolige resultater for
bygda.
Likevel er det bare å ønske Næroset lykke til
videre i sitt arbeid med bygdeutvikling. Men
det blir en annen hverdag. Frivillig arbeid på
dette området er svært krevende og utfordrende, og nå er rakettmotoren
tatt bort.
Vi snakkes

Gaute Freng

Lederen i Hedmark Bygdeungdomslag, Kjerstin Lundgård, mener det
totale fokuset fra ungdomspartiene i
skoledebattene er å få mest stemmer.
Derfor blir det lite prat om de viktige
sakene.
– I stedet lover de populistiske ting
som billigere alkohol og tobakk, at
det skal bli lovlig å trimme mopeden
og så videre, ting vi vet de ikke kan
få gjennom uansett, sier Lundgård.

– Still spørsmål
Ansvaret for å holde debatten saklig
ligger ikke bare hos politikerne, men
også hos ordstyrer og særlig elevene.
– Ungdommen må sjøl ta ansvar
for å ta opp viktige spørsmål dersom
ungdomspolitikerne ikke tar sitt
ansvar og faktisk legger fram sitt partis politikk på en ordentlig måte. Da
blir det lettere for de ungdommene
med stemmerett, cirka en tredjedel, å
få et godt grunnlag til å avgjøre hva
de skal stemme ved det offisielle stortingsvalget, og skolevalget i seg selv
gi en bedre pekepinn på valgresultatet
og trender, sier Lundgård.
Hun er også sikker på at flere ville
brukt stemmeretten sin dersom skoledebattene ble tatt mer seriøst.

Må engasjere
Ungdom bryr seg om mer enn bare
alkohol og mopeder. Politikerne må
også bli flinkere til å ta opp saker
som engasjerer dem, ikke bare legge
ut om eldreomsorg og helsevesen.
– Visst er det viktig, men ungdommen lar seg nok lettere engasjere av
andre ting som er mer aktuelle for
dem. Det å være engasjert og bry seg
om sin egen hverdag er viktig. Engasjement og innsikt er grunnlaget for

–Ungdom har innsikt nok til å se større sammenhenger, derfor nytter det ikke
med kortsiktige salgstriks i valgkampdebatten, sier Kjerstin Lundgård, leder i
Hedmark Bygdeungdomslag. (Foto: Privat).
en framtidsrettet utvikling.
BU vil fokusere på langsiktige løsninger for å bedre situasjonen i samfunnet. Ungdom har innsikt nok til å
se større sammenhenger, derfor nytter

Dette bør politikerne svare på
Bygdeungdomslaget har
laget en liste over spørsmål
politikerne bør forberede
seg på i forkant av skoledebattene. Tar de ikke opp
dette selv, oppfordres elevene til å spørre.
– Hva gjør ditt parti for å
få ungdom tilbake til
bygda?
– Hvordan skal vi sikre
en framtidsrettet matproduksjon over hele landet?

– Hva vil ditt parti gjøre
for å bedre statusen til
lærere i skolen?
– Hvordan vil dere sørge
for å skape attraktive
arbeidsplasser for ungdom
med utdanning i alle sektorer over hele landet?
– Hva skal Norges
bidrag være i forhold til
verdens klima- og miljøutfordringer.

det ikke med kortsiktige salgstriks i
valgkampdebatten.
– Vi har både engasjement og innsikt, så bruk oss!

7. september på Ringsaker
videregående skole
Årets skoledebatt ved
Ringsaker videregående
skole finner sted om
morgenen den 7. september.
– Hvilke partier som
vil være representert har
vi ikke fått noen klar
tilbakemelding på enda,
sier rektor Knut Dieseth.
Han er enig i at debat-

tene ofte blir populistiske.
I etterkant av debatten
vil skolevalget bli
gjennomført elektronisk,
og det er også blitt mulig
å forhåndsstemme.
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