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Telefon-

salg på 

klage-

toppen

 

Forbrukerombudet mottok i 

fjor 1.031 klager på telefon-

salg. Særlig er det eldre som 

blir utsatt for press fra tele-

fonselgere.

Én av åtte. Omtrent én av 

åtte henvendelser til Forbru-

kerombudet i fjor dreide seg 

om telefonsalg, som dermed 

fortsatt topper klagetoppen. 

En stor andel av de som kla-

ger, har blitt oppringt av sel-

gere til tross for at de har re-

servert seg mot telefonsalg.

– Klager fra seniorer og 

deres pårørende tyder på at 

denne eldre forbrukergrup-

pen blir utsatt fra press fra 

enkelte telefonselgere. Pro-

blemet ser særlig ut til å gjel-

de for pengeinnsamling over 

telefon til enkelte frivillige 

organisasjoner, sier forbru-

kerombud Gry Nergård.

Strengere regelverk. Da-

gens regelverk for telefon-

salg ble innført i 2009. I lø-

pet av våren skal regelverket 

gjennomgås av Barne-, like-

stillings- og inkluderingsde-

partementet. Forbrukerom-

budet mener det er behov for 

endringer.

– Klagebunken har ikke 

blitt mindre, og vi ser man-

ge brudd på regelverket. Her 

mener vi det trengs et stren-

gere og klarere regelverk, sier 

Nergård.  ©NTB

Sigbjørn Kiserud
sigbjorn.kiserud@vl.no 22 310 310

«Dette mener du 

bare fordi du er 

muslim», er svaret 

samfunnsdebat-

tant Mohammad 

Usman Rana ofte 

får på sine argu-

menter.

– Noen opplever nok å bli dis-

kvalifisert fra visse debatter på 

grunn av sin religion, sier Ann 

Kristin van Zijp Nilsen.

I mandagens Vårt Land for-

talte hun at flere samfunnsde-

battanter har slike erfaringer. 

– Jeg har blitt overrasket når 

det jeg har tenkt var nøytrale 

begreper og allmenngyldige ar-

gumenter har blitt latterliggjort 

og tolket som utelukkende kris-

tent, sier van Zijp Nilsen. 

Hun er kommunikasjonsle-

der i Areopagos, en organisasjon 

som jobber med religionsdia-

log. Van Zijp Nilsen understre-

ker at mandagens tekst i Vårt 

Land handlet om å bli tatt på 

alvor som feminist, uavhengig 

av bakgrunn.

Islamifiseres. Hun får støtte 

fra Muhammed Usman Rana, 

lege, muslim og samfunnsde-

battant.

– Ofte blir de av oss som er 

religiøse, tillagt ikke-rasjonali-

tet. Man ser på vårt syn uteluk-

kende som religiøst betingede, 

sier han.

– Men er ikke meningene dine 

religiøst betingede?

– Jeg mener man reduserer et 

menneske veldig ved å identifi-

sere personen ut fra religion. En 

muslimsk deltaker i samfunns-

debatten har mange identiteter: 

Han kan være nordmann, miljø-

aktivist, far eller medisiner. Det 

er feil å farge alt som religiøst, 

sier Rana, som også er spaltist i 

Aftenposten.

Han forteller at han selv ofte 

får til svar på lange argumen-

trekker at «dette mener du bare 

fordi du er muslim».

– Man «islamifiserer» hele ti-

den synspunktene til troende, og 

velger ikke å se på argumentene 

som blir fremført, sier han.

Rana mener det er en utfor-

dring i norsk samfunnsdebatt 

at det ateistiske defineres som 

det nøytrale.

– Det er ikke ofte ateister må 

stå til ansvar for det de mener, 

basert på at de ikke tror, sier 

han.

Medienes ansvar. Van Zijp Nil-

sen mener at kirken også må ta 

sin del av ansvaret.

– Vi har selv store svin på sko-

gen. Man har latt konservative 

vekkelseskristne fronte viktige 

spørsmål alene. Det har bidratt 

til en unødvendig polarisering 

av debatten. 

Også mediene må holdes an-

svarlige, mener kommunika-

sjonslederen.

– Det skjer igjen og igjen i 

samfunnsdebatten at man invi-

terer ytterliggående konserva-

tive, religiøse stemmer på den 

ene siden, og ytterliggående, 

radikale, sekulære stemmer på 

den andre siden. Det bidrar til 

et dårlig offentlig ordskifte.

– Hva er løsningen? Hvordan 

kan man bedre debattklimaet?

– Små forum er nøkkelen til 

å kunne møte hverandre som 

medmennesker. En stor utfor-

dring i Norge er at vi ikke ser 

forskjellighet som en ressurs, 

men som et problem. Her må 

vi få til en endring, sier van Zijp 

Nilsen.

Religiøse føler seg  
disket i debatter

Samfunnsdebattant Muhammed Usman Rana forteller at han ofte opplever å få sine meninger stemplet som verdiløse, fordi han er 
muslim. Foto: Caroline Teinum Gilje

Ønsker  

å skjerpe 

regler

Mattilsynet vil stramme inn 

reglene for såkalte «andre 

stoffer» i blant annet kost-

tilskudd og energidrikker. 

Stoffene kan være helse-

skadelige. 

Årsaken til forslaget er 

at det kommer stadig flere 

produkter på markedet som 

reklamerer med en positiv 

effekt på helsen. Produkte-

ne, som i hovedsak tilsettes 

kosttilskudd, unntatt vitami-

ner og mineraler, i tillegg til 

energidrikker og enkelte an-

dre matvarer, er gjerne til-

satt noe som kalles «andre 

stoffer».

– Noen stoffer kan være 

skadelige, og kan blant annet 

gi økt risiko for hjerte- og 

karsykdommer og leverska-

der, sier seksjonssjef Mere-

the Steen i Mattilsynet.  ©NTB

«En muslimsk 
deltaker i sam-
funnsdebatten har 
mange identite-
ter: Han kan være 
nordmann, miljø-
aktivist, far eller 
medisiner. Det er 
feil å farge alt som 
religiøst»

Mohammad Usman Rana, 
samfunnsdebattant


