Vandrende møte med Lætif Akber og Gunnhilde Langerud, Rødt
Hva er friluftsliv for deg?
Jeg er mye ute og går. Jeg har en kone som må ut - spesielt når det er fint vær, og vi har vært mye her
på Dømmesmoen. Men siden jeg bor i Arendal, så går jeg mye tur der. Vi er heldige i Norge, for det er
mange områder som er tilrettelagt for friluftsliv.

Hvordan tenker du vi best kan sikre fremtidens generasjoner muligheten til å drive friluftsliv?
Vi må beskytte om allemannsretten som gir alle muligheten til å bruke naturen. For eksempel så må
strandsonen være åpen for alle, det må ikke settes opp gjerder og privat skilt. Naturens goder som
skog, strand, hav og fjell skal være for alle. Penger og status må ikke være til hinder for å få være i
naturen.
Jeg synes det er helt forferdelig slik vi ser kraftbransjen ødelegger fjell og hei, med å sette opp
turbiner og ødelegge naturen vår. Det blir et stort sår som vi overlater til barna våre.
Vi må støtte opp om organisasjonene som driver frivillig arbeid for at vi alle sammen kan bedrive
friluftsliv. Nesten overalt kan man finne tilrettelagte turveier som merkes og ryddes av frivillige, og
de gjør en veldig viktig jobb for at alle kan komme seg ut i naturen.

Naturen gir oss mange goder og bidrar til den gode levestandarden vi har i dag. Hvordan tenker du
vi best kan sikre at fremtidens generasjoner tilgang til naturens goder?
Det er et fint spørsmål og samtidig et veldig stort spørsmål. Jeg og min partikollega Kasper var på
Camp Buheii, og der fikk vi en T-skjorte som gave. På den stod det at vi ikke arver naturen etter våre
foreldre, men vi låner den fra våre barn. Det betyr at naturen må overleveres i bedre stand enn slik vi
fikk den. Derfor må vi begrense vår grådighet på hvor mye vi må ha, og ikke la kapitalen bestemme
forbruket vårt. Det er ikke alle av oss som er bevisst på hvilken retning vi går i. I Afghanistan som jeg
kommer fra, så har vi et ordtak som sier at det er lettere å bli mett i magen enn å få mettet blikket.
Det er så lett å ikke være fornøyd med det man har, og jage etter mer og mer og mer. Vi vil eie mer
enn det vi egentlig har bruk for, og har mer eller mindre bevisst havnet i dette kappløpet.
Kjernen i det meste er at det kommer en dag hvor oljekranen må stenges. Vi er blitt veldig avhengig
av den for å bekjempe fattigdom og sikre velferden.

Hva vil du si er de viktigste sakene for deg, og hvorfor kan en stemme til deg være bra for natur og
friluftsliv?
Politikken til Rødt er at store veiprosjekter må stoppes, vindkraft på land og til havs trenger vi ikke, vi
må stoppe kraftkablene til utlandet. For Agder sin del, så er det viktig for meg å reversere Nasjonal
transportplan og den planlagte firefelts motorveien. Og så er det viktig for meg å få gode, fungerende
og offentlige sykehus. Politikerne må lytte til folket, og ikke være tjenere for kapitalkreftene.

Hva tenker du er de viktigste utfordringene for natur og friluftsliv i Agder i årene som kommer, og
hvordan kan de løses?
Arealnøytralitet. Naturen har ingen pris, det koster for lite å bygge ut urørt natur. Rødt mener at man
først må bruke de industriområdene som allerede finnes i størst mulig grad. Og vi må se på Nasjonal
transportplan på nytt, og reversere de store motorveiprosjektene. Vi har ikke råd til det, hverken
økonomisk eller i forhold til natur. Utbyggingen av E18 vil føre til store naturinngrep, og den minst
trafikkerte delen planlegges nå, og det er helt unødvendig. Vi trenger ikke firefelts vei her, men kan i
stedet utbedre dagens vei. Og det er mange andre veier som må bygges, som tilførselsvei til
batterifabrikken ved Eydehavn. Bedrifter som har etablert seg ved dagens E18 blir mindre tilgjengelig
med ny vei – og dermed går det feil vei.

