
Skolesaken i nordre kan bli et sannhetens 
øyeblikk  
Ser vi stort på det, handler politikk om veivalg for framtiden. Hva slags samfunn ønsker vi oss og 
hvordan skal vi oppnå dette? 

Arbeiderpartiet med flere ønsker nå å legge ned skoler i Nordre Ringsaker. Hvorfor er faktisk litt 
uklart for de fleste. Vikarierende argumenter florerer, men i bunn ligger vel kommunens dårlige 
økonomi. Vi har havnet i en knipe.  

Forslaget om skolenedleggelse bærer imidlertid preg av hastverk og manglende refleksjon: «Legg 
dem ned. Penger spart. Alt annet er underordnet».  

Skolenedleggelse er enkel og kortsiktig løsning. Visjonsløs. Med særlig store konsekvenser for individ 
og bygd, men også for storsamfunnet. 

Burde vi ikke i vår situasjon heller puste dypt og spørre oss hvilke utfordringer vi som lokal- og 
storsamfunn står overfor? Hvordan skal vi best ruste oss for å løse disse?  

Alle politiske partier har allerede løsninger nedfelt i sine respektive partiprogram. Skulle det virkelig 
ikke mere til enn en slunken kommunekasse før alle prinsipper og visjoner ble skrotet? Dette er 
øyeblikket for Ringsaker. Sannhetens øyeblikk. Nå må dere stå opp og stå imot. 

Skolenedleggelse som løsning gir assosiasjoner til 1980-tallets Pink Floyd og deres klassiker The Wall. 
I videoen ser vi en grotesk karikatur av det overgripende og autoritære samfunnet som stappet alle 
barna ned i en kjøttkvern for å gjøre dem like «All in all you're just another brick in the wall».  

Borte er fargene, latteren og kreativiteten. Dette er et samfunn ingen av oss ønsker. 

For å løse framtidens utfordringer (og de er det mange av), trenger vi alle kloke hodet. Ulikhetene 
skjerper oss. Får oss til å reflektere. Kontre. Spinne videre. Utvikle. Innovere. 

Sammen finner vi løsninger.  

Mangfold er nødvendig. Hvis ikke blir vi alle like. Som i kjøttkverna. 

Bygdeunger er ikke bedre enn andre unger. De fådelte bygdeskolene er ikke bedre enn andre skoler. 
Bare annerledes. De representerer verdier og perspektiver vi alle sårt trenger i framtiden, i 
næringslivet, i forskningen, i jordbruket, i helsevesenet, i styrerommene og på byggeplassene. Ja 
sågar i journalistikken og i politikken. 

Vi trenger folk som tenker annerledes for framtiden. Ringsaker kan gi oss annerledes. Men da må vi 
tro på annerledes. Vi må tørre å gi annerledes en sjanse. Vi må tørre å gi bygdeungene og 
bygdeskolen en mulighet til å gi sine bidrag til mangfoldet. 

Hvis ikke blir vi et fattigere samfunn.  

Så når vi kjemper så hardt for skolene og bygdene i nordre kjemper vi ikke for fortiden som mange 
tror. Vi kjemper for framtiden.  
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