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Be om hjelp
Tidligere i år gikk varselet om
at finanskrisen kunne føre
til flere selvmord. Psykolog
mener krisen gjør at enkelte
ikke lenger tenker rasjonelt.
Opprusting av vannkraften
– Opprusting av vannkraft er en enkel måte å
skaffe mer ren energi på, uten store inngrep
i naturen. Det ikke mange vet er at mange av
dagens vannkraftverk går på 50-tallsteknologi og yter langt mindre enn mulighetene
dagens teknologi gir, sier Ellestad. Her ligger
det et stort potensial for forbedring.

Undersøkelsen viser at Jens Stoltenberg
nyter størst troverdighet blant norske toppolitikere i miljø og energispørsmål. 19
prosent svarte at statsministeren er troverdig i miljøpolitikken. Kristin Halvorsen kommer på en soleklar annenplass.
14 prosent mener hun har stor troverdighet. Erna Solberg og Siv Jensen får begge

åtte prosent av «stemmene», mens kun
syv prosent har tro på Lars Sponheim.
Den klare vinneren ble likevel «ingen». Hele
30 prosent mente at ingen av partilederne
var troverdig i disse spørsmålene.
DAG HÅKON HELLEVIK
dhh@ukeavisen.no

Petter Mostue, Per Johnny Haugen og
Pål Johannessen er fortsatt siktet, skriver
Aftenposten.
– Jeg er ikke overrasket over henleggelsene, men er forbauset over at ikke også
saken mot Siemens AS er henlagt, sier selskapets advokat, Ellen Holager Andenæs.
Siemens Business Service nektet for et
år side å godta en foretaksbot på 9 millioner kroner for å ha overfakturert Forsvaret. Denne saken skal opp i retten i juni
neste år, skriver Aftenposten.

! En tidligere ansatt er anmeldt for
underslag av 1 million kroner fra Kirkens
Bymisjon.
Forholdet ble avdekket etter at arbeidsforholdet var avsluttet og utenom revisjon,
opplyser Bymisjonens advokat Else Bugge
Fougner.
Politianmeldelsen ble levert i slutten av
november.
– Dette er en ulykksalig sak, selvsagt for
den anmeldte, men også for Kirkens Bymisjon, sier Bugge Fougner til Dagbladet.
Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse
som blant annet driver oppsøkende arbeid
innen rusomsorg, eldreomsorg, barnevern
og psykisk helsevern.
Ifølge etterforskningsleder Rune Skjold
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Anmeldt for
millionunderslag
fra Bymisjonen
ved finans- og korrupsjonsgruppen i Oslo
politidistrikt skal mannen i 40-årene ha
lagt alle kort på bordet. Mannen har sagt
han vil gjøre opp for seg og betale tilbake
det han skylder. (©NTB)

Kan utsette
«månelandingen»
! CO2-rensingen på Mongstad blir
ikke ferdig før tidligst i 2020, spås det.
Regjeringens «månelanding», prosjektet
med utvikling av ny renseteknologi, skal i
utgangspunktet være ferdig i 2014. En ny

rapport setter spørsmålstegn ved om det
er en realistisk målsetning, skriver VG.
Det er Cambridge Energy Research
Associates som har i en rapport slår fast
at kommersiell CO2-rensing i beste fall vil
kunne skje rundt år 2020.
Internt i StatoilHydro skal det pekes på
at utviklingen av renseteknologi tar lengre
tid og koster mer penger enn forventet.
Leder av Norges Naturvernforbund,
Lars Haltbrekken, er kritisk til StatoilHydro.
– Jeg er redd for at StatoilHydro har ført
regjeringen bak lyset, og at de enten vil ha
utsettelse på rensekravene, eller velte en
stor regning over på staten, sier han til VG.

Tidligere i vinter uttalte politimesteren i
Asker og Bærum at finanskrisen hadde ført
til flere selvmord.
– Vi har hatt tilfeller av selvmord i den
siste tiden som åpenbart kan føres tilbake til
finanskrisen, sa Torodd Veiding til Asker og
Bærums Budstikke i slutten av november.
Senere ble det arrangert et folkemøte i Sandvika der blant annet selvmord var et tema.
– Flere menn sier de ønsker å ta livet sitt
fordi de etterlatte da kan få gjeldsslette, sa
Nora Blaasvær, generalsekretær i Kirkens
SOS til VG etter møtet.
Psykolog Rolf Lindgren mener mange som
rammes av krisen ikke er forberedt på det de
går gjennom.
– Folk må begynne å ta av et repertoar som
de ikke har brukt før. Folk blir gjerne irrasjonelle, de vet ikke hva de skal gjøre, har plutselig en hel masse følelser i kroppen de ikke
har hatt før, og vet ikke hvem de skal gå til
for å få hjelp, sier han til Ukeavisen Ledelse.
Spesielt for mennesker som er vant til å være
økonomisk komfortable kan en økonomisk
smell få fatale konsekvenser.
– Alle mennesker har behov for en viss
grad av prediksjon og kontroll i tilværelsen.
Alle mennesker trenger en form for sikkerhetsnett. Når folk har vært vant til at det har
vært oppgangstider lenge så mister de opplevelsen av kontroll, og da er selvmord typisk.
Da får man i hvert fall kontroll over dét, sier
Lindgren. Han mener psykologer har mye å
bidra med i slike tilfeller.
– For mennesker som går gjennom en
krise hjelper det å få vite på forhånd hvilke
følelser man skal gå gjennom, for det har man
en del forskning på. For mange mennesker
kan det hjelpe å få beskjed om hvilke følelser
man kommer til å oppleve fremover. Kom deg
til psykolog og få hjelp til å få sortert ut disse
følelsene, som det heter på utenlandsk, sier
Lindgren, og legger til:
– De følelsene som oppstår hos folk når
de merker at de ikke har kontroll lenger, kan
gjøre at folk ikke ser at det kan finnes enklere
utveier.

