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J5- oppgave
(1)48000 uregistrerte afghanske barn får gå på skole i Iran
Dette er en nyhetssak, fordi Iran er et land som ikke går så bra økonomisk. Likevel får 48000
barn av uregistrerte afghanske foreldre tilbud om skolegang i Iran. Nyhetsverdien er stor.
Dette er noe som påvirker mange, den skiller seg ut fra nyhetsbildet i det at saken er positiv
for Iran, som ofte blir portrettert som et farlig regime. Jeg mener og at saken er aktuell.
Kilden min er den norske ambassaden Teheran i Iran, som kom ut med denne
informasjonen 11. oktober i år. Dokumentet jeg sitter på ble delvis unntatt offentligheten etter
er skriftlig klage fra min side. Prosessen videre for å jobbe stoffet til en nyhetsartikkel, vil blir
å prøve å få tilgang til det som er sensurert, for å få vite hvem som er kilden til ambassaden.
Jeg ville ha kontaktet utenriksdepartementet for å få en kommentar fra dem, ambassaden i
Teheran for å kunne få mer informasjon angående saken. Jeg vil og kontakte bekjente fra
Iran og Afghanistan, som kan ha et mer realistisk bilde av situasjonen. Hadde jeg brukt
intervjuene av dem ville jeg vært inhabil, men jeg ville heller hørt på hva de kunne fortelle,
for å få en større forståelse. Jeg ville og ha snakket med eksperter på internasjonal
migrasjon for å høre deres meninger.
Det vanskeligste for meg var å finne nyhetsaktuelle dokumenter. Jeg begynte å søke før
oppgaven, og fikk 20-30 dokumenter tilsendt og ca. 5 jeg ikke fikk innsyn i. Det jeg har
funnet ut er at det er veldig mye dokumenter i de kommunale og statlige postjournalene,
men at med trening blir det lettere å finne informasjon jeg ønsker. Dokumentet fant jeg på
oep.no. Offentligloven §20, andre ledd hindret meg i å se innholdet.”Opplysningane er
mottekne under føresetnad av eller det følgjer av fast praksis at dei ikkje skal
offentleggjerast”. Da hentet jeg utkastet til klagebrev og sendte det med en gang. Det jeg
synes var litt rart, var at “meroffentlighet etter § 11 er vurdert”. Første begrunnelse var at “det
er en rapport som i sin helhet er basert på informasjon som er mottatt under forutsetning av
fortrolighet….”. Det virket ikke sånn, dagen etter fikk jeg tilsendt dokumentet.
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(2)Bedre vaksinering i Bærum
Kilde:https://www.baerum.kommune.no/innsyn/postliste/wfdocument.ashx?journalpostid=201
6210972&dokid=3344501&versjon=1&variant=A&
Dette er en mulig nyhetssak til den lokale avisen i Bærum fordi det bor veldig mange
barnefamilier der. Foreldre er veldig opptatte av at barna skal være best mulig beskyttet mot
alle mulige sykdommer og med den nye typen vaksinen får de større beskyttelse av færre
sprøytestikk -ingen vil stikke unødvendige sprøyter i babyene sine så dette er nok en liten,
men god nyhet for mange. Informasjonen er sendt til kommuneleger og helsestasjoner i
Bærum, men fra folkehelseinstituttet som er et statlig organ. For å utvikle dette til en
nyhetssak ville jeg derfor kontaktet folkehelseinstituttet og fått en mer grundig uttalelse fra de
for å sette meg inn i det. Deretter kunne det vært interessant med et intervju fra en
kommunelege og kansje en kommentar fra en mor med en baby som skal vaksineres.
Med akkurat dette dokumentet var det ingen problemer for det var åpent. Derimot var jeg
overrasket over hvor vanskelig det var å finne noe av interesse i Bærum, som ikke
omhandlet bygging på private hus. Nå var dette dokumentet åpent, men prosessen for å få
tilgang til andre dokumenter som var unntatt offentligheten syntes jeg var veldig avansert.

(3)Spesialundervisning for elev ved Den Norske Skole Costa Blanca
Dette er en sak som omhandler den Norske Skole Costa Blanka, og en norsk elev som i
følge saken ikke har fått tilfredsstillende utbytte av opplæringen som tilbys ved skolen.
Dersom dette er et enkelttilfelle ville det ikke hatt noen sterk nyhetsrelevans. Dersom det
derimot er gjennomgående ved denne skolen, så er det en sak som kunne kommet opp i
norske medier. Dersom det er slik at elever, som dokumentet viser trenger
spesialundervisning, er det noe som ville vært relevant for norske familier som kan vurdere
skolen. Det er også et stort norsk miljø i Alfas del pi, som er opptatt av at deres barn skal få
de samme tilbudene som et barn som går på skole i Norge. Dokumentet i seg selv er
allikevel ikke i nærheten av dypt nok til å kunne forme en nyhetssak, og jeg ville derfor ha
forhørt meg mer, og prøvd å finne ut om det er andre elever som har søkt om den samme
spesialundervisningen.

Av: Guro Roald, Helene Halvorsen Rossholt, Christian Russtad, Pernille Louise Røe og Erling Rognhaugen

Jeg syns det var svært problematisk og finne dokumenter med nyhetsrelevans. Jeg fikk
delvis avslag på dette dokumentet som innebar at enkelte deler var sladdet. Dersom jeg
hadde gjort oppgaven om igjen ville jeg definitivt utvidet søksområdet mitt da jeg bare søkte
på dokumenter i og rundt Akershus. Det å få innsyn i lukkede dokumenter syns jeg også var
en svært komplisert prosedyre.

(4)Funn av ulovlege kjemikalie i produkt frå H&M
Grunnen til at dette dokumentet har ein nyheitsverdi er fordi Hennes og Mauritz har vore
mykje i rampelyset dei siste åra og fått mykje slakt, for både dei eine og det andre. Det
belyser oss om at det ligg meir bak kjeda og produksjonen enn vi er klar over. I dette tilfellet
er det snakk om funn av ulovlege kjemikalie i hanskar. Ved å vinkle dette med å ta med fleire
tilbakekallingar, er dette ei aktuell nyheitssak, som egnar seg godt til ein artikkel.
https://www.hm.com/no/customer-service/recalled-items
H&M har tidlegare nekta å kommentere spørsmål om produksjon, og rekk seg raskt unna
når temaet kjem til overflata. Her kan det tyde på at dei prøver å skjule noko.
I meldinga om dokumentet ligg det informasjon om at produsenten H&M Sverige har fjerna
produktet frå marknaden globalt. Miljødirektoratet vil følgje opp denne saka og ber om
informasjon om sal av produkt i Noreg og kva H&M Norge har gjort av tiltak.
Prosessen vidare for å få jobba stoffet til ein nyheitsartikkel vil vere å få kontakt med nokon
på innsida som kanskje kan kommentere saka, og kva tiltak som har blitt gjort.
Det som var mest utfordrande med denne oppgåva var å finne nyheitsaktuelle dokument. Eg
begynte å søke på alt frå a til å, utan å tenkje så mykje over tema. Eg søkte om innsyn på
10-20 dokument, og fekk positivt svar på halvparten. Dokumentet fann eg på Offentleg
elektronisk postjournal (www.oep.no), og har blitt sendt frå Miljødirektoratets offentlege
journal. Eg fekk svar allereie dagen etter at eg søkte om innsyn, noko eg synest var
overraskande kjapt. OEP var veldig oversiktleg å bruke og greitt å finne fram til aktuelle
saker. Det var også tydeleg at det ikkje var det einaste dokumentet om bruk av ulovlege
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kjemikalie i produkt, der eg også fann eit dokument gjeldande det same om ein barnekjole.
Det som var vanskeleg var å finne meir informasjon og kjelde for ein eventuell artikkel.

(5)Etnisk diskriminering på sykehjem
Vesentlighet: Dette er en viktig sak fordi den berører de involverte partene på et
følelsesmessig nivå. Derfor kan saken også ha verdi for leseren. Den handler om aspekter
ved samfunnet som det er viktig å snakke om: Diskriminering, arbeidsvilkår, å være gammel
og føle seg fremmed i sitt eget land.
Aktualitet er i denne sammenheng også relevant for vesentligheten av saken.
Identifikasjon:
-

Personer som har foreldre på sykehjem

-

Personer som jobber på sykehjem

-

Innbyggere i Oslo

-

Folk som er engasjerer seg i konfliktene rundt etnisk diskriminering
Sensasjon: Påstanden omhandler et sykehjem i Oslo som avviser vikarer på bakgrunn av
etnisitet/hudfarge. Påstanden i seg selv er hårreisende og en sensasjonell nyhet på grunnlag
av de verdier vi verdsetter i et moderne samfunn - ikke minst er det merkelig med tanke på
at 40 prosent av sykehjemsansatte i Oslo har utenlandsk bakgrunn. I brevet fra
sykehjemsetaten blir det forklart at de har en utfordrende pasient som ikke aksepterer
ansatte med ikke etnisk norsk opprinnelse, og derfor kan pasienten bli svært voldelig. Dette
har ført til iverksetting av diverse tiltak som har skapt mistanken om at vikariatansettelse av
nordmenn foretrekkes.
Aktualitet: Diskriminering på bakgrunn av etnisitet er en aktuell debatt i stor grad. Lignende
saker har vært i mediene:

-

Kravet om norskundervisning for ansatte på sykehjemmet som L
 ikestillings- og
diskrimineringsombudet mente var diskriminering på bakgrunn av klager av ansatte som
føler seg krenket.

-

På sykehjemmet Blidensol i Stavanger nektes de ansette å bruke h
 ijab, palestinaskjerf eller
turban på jobb. I denne saken er det også Likestillings- og diskrimineringsombudet som har
sendt inn
Konflikt: Etnisk diskriminering er en konflikt i seg selv. En viktig problemstilling er hvilke
hensyn som skal tas - ansatte opp mot beboernes beste. Tidligere saker om diskriminering
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har blitt rettferdiggjort med hensyn til beboernes beste –spesielt for demente og deres
trygghetsfølelse. Dette er et godt poeng, men det blir en konflikt dersom dette går på
bekostning av hva som er best for de ansatte. I denne saken virker det som om begge
For å videreutvikle informasjon har jeg sendt inn en klage for å få merinnsyn – da brukte jeg
offentlighet sine hjemmesider som hjelpemiddel. Jeg ville også ringt til Sykehjemsetaten i
Oslo kommune. Under telefonsamtalen ville jeg lagt vekt på å beskytte kilden, men presisert
nyhetsverdien og viktigheten av en nyansert sak. Jeg ville spurt om navnet til
avdelingslederen for å høre hans/hennes side av saken, fordi de bruker de bruker. Jeg ville
også kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet og spurt om en utdypelse av deres
påstand og om jeg kunne få navn på den/de som har vært inne på intervju og følt seg
diskriminert på bakgrunn av sin hudfarge.
Det virker som det har vært komplekse utfordringer med å få alle parter til å bli fornøyd –
dermed er det enda mer interessant å finne ut hvordan de har løst det og om måten de løste
de på er kritikkverdig.
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Fra: Inger Marie Haaland[inger.marie.haaland@miljodir.no]
Dato: 09.02.2016 11:19:00
Til: 'Benedicte.eie@hm.com'
Tittel: Funn av ulovlig kjemikalie i lysebrune hanske fra H&M

Hei
Jeg viser til telefonsamtale tidligere i dag om Belgiske myndigheters funn av et ulovlig kjemikalie i
lysebrune hansker fra H&M. Dette produktet er meldt via RAPEX A12/0144/16 (europeisk meldesystem
om farlige og ulovlige produkter). I meldingen ligger også informasjon om at produsenten H&M Sverige
har trukket produktet fra markedet globalt. Miljødirektoratet vil følge opp denne saken og ber om
informasjon om salg av produktet i Norge og hva H&M Norge har gjort av tiltak.
Jeg kan ikke se av deres nettsider (https://www.hm.com/no/customer-service/recalled-items) at det
ligger noe informasjon om produktet. Vedlagt ligger offisiell Rapex-melding og bilde av produktet.
Meldingen gjelder produktet:
Lysebrune hansker
Merke: H&M
Type: 3519/1
Batch nr/strekkode: 08760503044186
Produktet inneholder følgende ulovlige kjemikalier:
Seksverdig krom (CrVI) som er regulert i REACH vedlegg 17, post 47.
Jeg ber dere så raskt som mulig å svare på spørsmålene under og stanse evt salg av produktet i Norge.









Importør av produktet
Distributør av produktet
Butikk(er) der produktet er/ har vært i salg
Nettbutikk der produktet er/ har vært i salg
Antall solgte produkter i Norge
Antall levert tilbake (hvis virksomhet har stanset/ tilbakekalt produkt)
Evt. hvilke andre tiltak H&M Norge har gjort i forbindelse med dette produktet.

Med hilsen

Inger Marie Haaland

sjefingeniør, industritilsyn

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 997 87 929
E-post: inger.marie.haaland@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
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Oslo kommune

Sykehjemsetaten
Administrasjonen
Likestíllings- og diskrimineringsombudet
POStbOkS 8048 Dep
0031 OSLO

Unntatt

offentlighet

Dato:
Deres ref:
16/1221-2-

PMAA

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

201600388-2

Vigdis

SVAR PA ANMODNING
DISKRIMINERING
Sykehjemsetaten

viser til brev av 05.07.2016

Arkivkode:

Skovdahl,

OM REDEGJØRELSE

16.08.2016

051.3

23 43 30 10

- PAsTAND

fra Likestillings-

oM ETNISK

og diskrimineringsombudet.

Vi har i brev av 12.02.16 besvart henvendelsen fra Fagforbundet. Som det fremkommer av
brevet hadde sykehjemmet en utfordrende beboer på -som
reagerte kraftig mot personer
med ikke etnisk norsk opprinnelse. Pasienten kunne da bli svært voldelig. Det var også et høyt
sykefravær på avdelingen i perioden, og derfor tidvis behov for ekstrabemanning.
For å håndtere situasjonen med hensyn til personellets sikkerhet ble det gjort flere tiltak ved
avdelingen. En lærling ble flyttet til en annen avdeling, en hjelpepleier og en sykepleier måtte
tidvis utnyttes fleksibelt for å unngå konfrontasjon. Samtidig gjorde avdelingssykepleier
som selv har mørk hudfarge, en henvendelse til vikarbyrået og ba om en
person uten mørk hudfarge. Det opplevdes ikke hensiktsmessig hverken av hensyn til
pasienten, de øvrige pasientene, eller en mørkhudet medarbeider å tilby ekstravakt på
avdelingen under disse forholdene. Det ble også presisert at dette ikke hadde noe med den
aktuelle personen å gjøre.
Sykehjemmet kjenner seg ikke igjen i påstanden fra Fagforbundet om at vikarer er blitt avvist
på bakgrunn av hudfarge / etnisk opprinnelse. Sykehjemmet har mange ikke etnisk norske
ansatte og dette har aldri vært noe problem.
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Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse:
Postboks 435, Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Slottsgt.
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E-post:

postrnottak@sye.oslo.kommune.no

3

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 43 30 09
Bankkto.: 1315.01.03295

