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Tuva Grimsgaard ønsker mer åpen debatt om våpenindustri og eksport

– Vi må tørre å si ting høyt
Hun mener at få i
Kongsberg er villige
til å snakke om de
våpnene som havner
i feil hender, og ønsker en mer åpen
debatt om saken.

Våpendebatt
Irene Mjøseng

irene.mjoseng@laagendalsposten.no

G

rimsgaard er fra Kongsberg, og har de siste dagene startet en debatt
som engasjerer mange i hjembyen. Hun etterlyser også en
mer åpen debatt om det faktum at byens navn «Kongsberg» ifølge henne, for mange
er synonymt med den industrien som har tjent milliarder på
salg av rakettsystem til Oman,
et land som i stor grad gir blaffen i menneskerettigheter. Og
det hun etterlyser er en åpen
debatt om temaet, også i Laagendalsposten.

Ulike reaksjoner
Etter at hun nå har hatt en kronikk og ett innlegg på nettsiden vår, så har hun fått flere reaksjoner i kommentarfeltene,
som både er positive og negative.
– Det er mange som tar kontakt med meg enten på telefon
eller sender melding til meg
privat. Og de som tar kontakt
utenom kommentarfeltene, er
veldig positive til det jeg har
skrevet. Men når de ikke sier
noe offentlig, som for eksempel med et leserbrev i Laagendalsposten, så kommer vi dessverre ikke noe videre. Da må
alle som er imot denne praksisen si ifra og stå sammen. Det
er først da vi kan få til endringer, sier Grimsgaard.

har tenkt på dette lenge
Hun er ansatt som informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd i Oslo, og flytta fra byen for
ti år siden. Men det betyr ikke
at hun ikke følger med på det
som skjer i hjembyen.
– Jeg har tenkt på dette lenge, og har savna en åpen debatt
om dette. Og da jeg så forsida
på Klassekampen om at Kongsberg Gruppen hadde sponset
ungdomspolitikere til USA for
å møte representanter for
Lockheed Martin og Kongsberg
Gruppen der borte, så var det
dråpen som fikk begeret til å
renne over for meg. Og da
skrev jeg det første innlegget,
forteller Grimsgaard.

Fikk raskt svar
Hun fikk raskt svar fra Kongsberg Høyres Terje Jensen. Han
skriver blant annet at «Kongs-

startet deBatten: tuva Grimsgaard reagerte så sterkt da hun så forsiden på avisa Klassekampen, der det sto at «Kongsberg», og
ikke»Kongsberg Gruppen», sponset turen for ungdomspolitikere til USa, at hun skrev et innlegg om Kongsbergs omdømmeproblem til
FOtO: FrOde ersFJOrd
lokalavisa.
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PÅ JaKt: Ordfører Kari anne
Sand er på elgjakt og ønsket ikke
å kommentere saken i denne
omgang.

har PrØvd: Jørn Steinmoen,
forteller at Lp har gjort flere
forsøk på å starte debatt, men
har ikke lyktes så langt.

FØLGer med: Ronny Lie,
kommunikasjonsdirektør i
Kongsberg Gruppen (KOG) har
også fått med seg debatten.

bergfolk, enten de har sitt virke
i forsvarsrelatert industri eller
ikke, har et meget velfundert
forhold til disse spørsmålene».
Han mener også at kjernespørsmålet er om vi skal ha et
nasjonalt forsvar, og vi aksepterer at også andre nasjoner
skal ha rett til å beskytte seg
mot aggresjon, skriver han.
Grimsgaard svarer Jensen
følgende i sitt andre debattinnlegg: «Hovedbudskapet i kronikken min mandag var at få i
byen er villige til å snakke om
de våpnene som havner i feil
hender. Det at du i ditt svar ignorerer dette grunnleggende
spørsmålet, men i stedet penser over til helt andre tema, understreker bare hvor lite villig
Kongsberg-folk er til å ta den
ubehagelige debatten. Og det
er dét jeg synes er flaut.»

respekt for at enkelte har ulikt
syn på norsk forsvars- og utenrikspolitikk.
– Vi respekterer at enkelte
stiller seg kritiske til forsvarsindustrien men vil understreke
at Norge har et strengt regelverk for eksport som er bestemt av et bredt flertall på
Stortinget. All våpeneksport
vurderes omhyggelig av det
norske Utenriksdepartementet
før godkjenning gis. I Kongsberg Gruppen forholder vi oss
til gjeldende regelverk og følger dette til punkt og prikke.
Selve regelverket for eksport er
altså et myndighetsansvar og
ligger utenfor vårt ansvarsområde, sier Lie.
– Vi har vært en strategisk
partner for det norske forsvaret i over 200 år. Og vi er stolte
over både den industrielle og
teknologiske utviklingen vi har
vært med på i løpet av alle de
årene. Vi opplever at vi har
greid å bygge et godt omdømme både nasjonalt og lokalt. I
Kongsberg er vi en sentral hjørnestensbedrift som bidrar til
mange arbeidsplasser og viktig

verdiskaping. Vi er dessuten
opptatt av vårt samfunnsansvar og bruker derfor mye tid
og ressurser på å gi noe tilbake
og styrke by-attraktiviteten,
fortsetter han.

KOG følger debatten
Ronny Lie er kommunikasjonsdirektør i Kongsberg
Gruppen (KOG). Han har også
fått med seg debattinnleggene
på Laagendalspostens nettside. Han forteller at de har stor

Opptatt av åpenhet
– Norges har en streng praksis
for eksport av våpen og det er
viktig å presisere at det ikke er
finnes eksempler på systemer,
komponenter eller løsninger
som har kommet på avveie. Vi
er veldig opptatt av å være
åpne om det vi driver med. Vi
sender ut børsmeldinger om
alle større kontrakter, og er aktive på sosiale medier så å si
daglig for å fortelle om virksomheten vår innenfor både
forsvar, maritim, digital, fiskeri
og space. Generelt opplever jeg
at Kongsberg-folk har et åpent,
reflektert og positivt forhold til
vår virksomhet, sier han.
– Og når det gjelder eksporten av våpnene, så er det som
sagt politikerne i Norge som
vedtar retningslinjene for eksport. Det er pr. i dag et veldig
strengt regelverk, som baserer

de som tar
kontakt utenom
kommentarfeltene, er veldig
positive til det jeg har
skrevet. Men når de ikke
sier noe offentlig, som for
eksempel med et leserbrev i Laagendalsposten,
så kommer vi dessverre
ikke noe videre.
tUva GrimsGaard

seg på grundige analyser av
hvert eneste eksport-tilfelle,
sier han, og henviser til en
pressemelding som Utenriksdepartementet la ut på sin
nettside for få dager siden. Der
klargjøres det en del fakta
rundt norsk eksport av militært utstyr til land i Midtøsten.

tungt å få i gang
Redaktør i Laagendalsposten,
Jørn Steinmoen, har også fulgt
med på debatten Tuva Grimsgaard har startet. Han forteller
at Laagendalsposten flere ganger har forsøkt å få i gang debatt rundt dette temaet, men
at debatten alltid stilner veldig
raskt.
– Så vi kan bekrefte det
Grimsgaard sier om at Kongsberg-samfunnet er litt lukket
med hensyn til å diskutere disse temaene. Vi har prøvd å dra i
gang debatter noen ganger,
men vi har ikke lyktes så langt,
sier han.

