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GRATIS BEFARING

Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

Navnekomiteen for sammen-
slåtte Nærøy og Vikna kommu-
ner har enstemmige landet på 
Nærøysund som endelig navne-
forslag på nykommunen.

Etter å ha skrellet ned antall 
navn fra flere hundre til de fire 
alternativene Ytre Namdal, Nær-
øysund, Nærøy og Folla, landet 
en enstemmig navnekomité 
mandag på å anbefale at navnet 
blir Nærøysund.

– Det som fremfor noe annet 
har definert den nye kommu-

nens plass i verden, er ikke det å 
være ytterst i Namdalen eller 
lengst nord i Trøndelag, men at 
kommunen ligger midt i skips-
leia, som jo går gjennom Nærøy-
sundet, forklarer komitémedlem 
Erik Fløan, leder i Namdalskys-
ten Næringsforening.

Fløan forklarer videre at Sun-
det har vært sentralt enten man 
har drevet vekselbruk mellom 
jordbruk og kyst- eller fjordfiske, 
handel, båtbyggeri, eller utskip-
ning av kobbermalm eller tre-

last. Nærøysundet har ikke kløvd 
distriktet, men bundet det 
sammen, både trafikalt og øko-
nomisk, heter det i navnekomi-
teens begrunnelse, forklarer 
Fløan. Ordfører Steinar Aspli 
opplyser til Trønder-Avisa at de 
to kommunestyrene skal 
beslutte det endelige navnefor-
slaget i et felles plenumsmøte 
onsdag 14. mars. Når kommune-
styrene har gjort sitt vedtak, skal 
Kommunaldepartementet ha det 
endelige ordet.

Nærøy + Vikna = Nærøysund

Krenkende ord som hore 
og felleshøl er en del av 
ungdommens språk. 
Grensesetting og  
seksuell trakassering  
var tema da 10. trinn  
ved Verdalsøra  
ungdomsskole fikk  
besøk av KUN tirsdag. 
VERDAL: 63 prosent av jentene 
og 62 prosent av guttene har opp-
levd seksuell trakassering. Det 
viser en undersøkelse gjort av Ben-
dixen og Kennair i 2014 blant vide-
regående elever i Sør-Trøndelag.

– Dessverre er ungdom særlig 
utsatt. Ingen annen arbeidsplass 
har så stor utbredelse. Tror dere 
seksuell trakassering forekom-
mer ved deres skole? 

Spørsmålet gjenspeiler den 
direkte tonen Marte Taylor Bye 
og Linn Cecilie Rotvold Bylund 
har med elevene når de gjen-
nomfører workshop om seksuell 
trakassering. 

10. trinn ved Verdalsøra ung-
domsskole vrir seg på stolene, 
men gjengen snakker overras-
kende åpent om det vanskelige 
temaet.

– Det er greit og naturlig å 
snakke om, vi kan jo ikke la være 
heller. Seksuell trakassering er et 
viktig tema, sier Elias Sæther og 
Trond Aleksander Okkenhaug.

Blir tatt på alvor
Ifølge Opplæringsloven paragraf 
9a plikter skolen å fremme et 
godt psykososialt miljø. 

– Seksuell trakassering hører 
hjemme under denne paragra-
fen. Med så høye tall sier det seg 
selv at mye ikke blir fanget opp. 
Vi tror både lærere og elever 
trenger mer kunnskap om tra-
kassering, hva det innebærer og 
hvordan forebygge og håndtere 
det, sier Taylor Bye.

Elevgjengen bekrefter at det 
også har funnet sted ved Ver-
dalsøra ungdomsskole. 

– Det var mye snakk om det i 
en periode. Det var jenter som 
opplevde å bli klaska på rumpa. 

Skolen tok opp problemet, og 
det tok slutt. Det er viktig at man 
sier ifra om man ikke er komfor-
tabel med berøringa. Vi opple-
ver at vi blir tatt på alvor av sko-
len, sier Sofie Valstad Røstad. 

Flørt og grenser
Workshopen åpnes mykt med en 
temabolk om flørt. En video fra 
TV-serien Skam diskuteres. 

– Hva gjør man når man flørter?
Responsen er umiddelbar, sjek-

kereplikkene kommer på rams, og 
latteren sitter løst. 

– Det er ikke vanskelig, det 
kommer helt naturlig, sier en av 
jentene. 

Men å avvise en flørt trenger 
ikke være like enkelt. 

– Man er kanskje redd for å 
såre, det kan være skikkelig kleint, 
sier en av gutta. 

Klasserommet deles inn i soner. 
Hver sone står for et svaralterna-
tiv. Elvegruppen deles i grupper 
og blir først utfordret til å argu-

mentere ulikt på flere påstander, 
deretter stille seg i den sonen de 
selv står inne for. Første påstand: 
«Malik får stadig kommentarer fra 
noen jenter om at han har fin 
rumpe. Hva skal han gjøre?»

– Ikke noe, da går det over av 
seg selv, mener mange. 

– Be om hjelp av voksne, de har 
plikt til å hjelpe, sier andre. 

Neste påstand: «Daniel tar 
handa ned i buksa til Maria. De er 
kjærester, men hun er ikke klar 
for det. Hva gjør hun?»

Diskusjonen går høylytt. De 
fleste stiller seg i sonen som illus-
trerer at svaret er at Marie må si 
fra til Daniel. En av gutta blir stå-
ende alene i et hjørne.

– Hun bør gjøre det slutt. Om 
hun ikke klarer å si fra, og han tar 
seg til rette uten å spørre, er det 
ikke et bra forhold å være i, sier 
han.

Vanlig med trakassering
Nord-Trøndelag ligger øverst i 

landet når det gjelder rusmid-
delbruk blant ungdom. Over 17 
prosent rapporterer å ha vært 
beruset. Landsgjennomsnittet er 
12 prosent. 

– Vi vet at det er en klar sam-
menheng mellom rus og over-
grep blant ungdom. På worksho-
per vi har hatt både for elever i 

videregående- og ungdomsskole, 
sier ungdommene at trakasse-
ring er vanlig, og de tror at tal-
lene er enda høyere enn det 
Bendixen og Kennair finner, sier 
Taylor Bye. 

Pia Marie Lerseth
pia.lerseth@t-a.no / Tlf. 982 99 268

– Vi kan ikke la være å snakke  
om seksuell trakassering

VIKTIG TEMA: Elevene på 10. trinn ved Verdalsøra ungdomsskole er enige om at temaet seksuell trakassering er for viktig til ikke å snakkes 
om. Fv. Alexander Lyngås, Sofie Valstad Røstad, Nora Axelsen, Elias Sæther og Trond Aleksander Okkenhaug. 

KUN-DAMENE: Linn Cecilie Rotvold Bylund og Marte Taylor Bye fra 
kompetansesenteret KUN, jobber for likestilling og integrering. De 
besøker skoler med workshop om flørting og seksuell trakassering.
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