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SKOLER BRENNER: Hvert år brenner det i et 60-talls undervisningsbygg, ifølge tall fra Direktoratet for
samfunnsikkerhet og beredskap
(DSB». Det var registrert 62 skole
branner i år 2004, og året før var det
65. 28 prosent av brannene i 2004

var påtente, mens mens 35 prosent
var ulike elektriske feil. Bruk av bar
ild – som fyrverkeri, røyking og sveisearbeider – utgjør ni prosent. Feil
bruk av elektrisk utstyr som tildekking av varmeovner, står for 13 prosent.

dag

På denne

19. mars

Jente med

1899:

Aksel Sandemose
ble født i Nykøbing
Mors ved Limfjorden
under navnet Axel
Nielsen. Faren var
dansk smed og moren norsk husmannsdatter
fra
Skedsmo. Forfatteren debuterte i 1923
med «Fortællinger
fra Labrador». Da
hadde han skiftet
navn til Aksel Sandemose. I 1921 giftet
han seg for første
gang, og i 1930 flyttet familien med 3
barn til Norge.
Aksel Sandemose
døde i København 6.
august 1965.

1945:

Det smalt fremdeles
friskt rundt om i landet der sabotører var
på ferde. Et garasjeanlegg og verksted i
Oslo, der det var parkert en rekketyske
biler, ble hjemsøkt
natt til 19.mars. Bilmateriellet ble ødelagt, men tyskerne
erstattet det ved å
beslaglegge et tilsvarende
antall
norskeide lastebiler.

1961:

Ingrid Bjerkås ble
som første kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske
kirke. Seremonien
foregikk i Vang kirke
på Hedmark og ble
ledet av Hamar-bispen Kristian Schjelderup. Men seks av
de andre biskopene i
landet, ledet av biskopen i Oslo Johannes Smemo, protesterte og erklærte at
de ikke kunne ordinere kvinnelige prester.

1995:

Dronning Elizabeth
II (bildet) innviet sitt
historiske besøk i
Sør-Afrika og ble
møtt på flyplassen i
Cape Town av SørAfrikas
visepresident Thabo Mbeki.
Forrige gang dronningen var i Sør-Afrika var i 1947. Da
oppholdt hun seg
med sine foreldre i
landet i to og en halv
måned, og blant annet feiret sin egen
21-årsdag i Cape
Town. Siden hadde
det politiske klima
umuliggjort kongelige besøk i Sør-Afrika.
Nå besøkte dronningen Sør-Afrika både
som britisk statsoverhode og som leder for Det britiske
samveldet, der SørAfrika var blitt gjenopptatt som medlem
året i forveien.

I solidaritet med narkomane, prostituerte
og andre outsidere
har hun vært ute
mang en vinternatt.
Monica Stadaas (26)
har alltid hatt et stort
hjerte for sine medmennesker.
– Jeg vet ikke hvordan og
hvorfor jeg har fått det med
å bry meg om andre. Det har
bare vært sånn, sier Monica
Stadaas smilende.
– Jeg var nok en jente som
likte å leke og stelle mye
med dukkene mine, flirer
hun, men blir fort alvorlig:
– Ærlig talt: Vi har alle et
ansvar for å trå til når noen
trenger vår hjelp.

ben

MASKIN OG MENNESKE
Vi treffer Monica i Trappen
Motiveringssenters lokaler i
Industrihuset på Møhlenpris. Her har hun hatt sin
faste jobb siden 1. februar.
En nyopprettede 80-prosentstilling som prosjektsekretær. En relativt grenseløs stillingsbetegnelse som
innebærer relativt grenseløse arbeidsoppgaver.
Men alt nå begynner hun
å få et klart bilde av hva det
er jobben egentlig går ut på.
– Det blir nok en god del
sekretærarbeid. Ta telefoner, skrive brev og søknader,
arkivere. Men også en god
del kontakt med elevene
som går hos oss. Det er den
viktigste og mest spennende
delen av jobben, sier hun.

PROFESJONELL

Navn: Monica Stadaas
Alder: 26 år
Sivil status: Kjæreste, ett
barn
Jobb: Prosjektsekretær
på Trappen Motiveringsenter
Utdannelse: Sosionom
fra Høyskolen i Fredrikstad.
Hobby: Venner. Og venner på middag. Favoritten
er å servere lasagne.
Spesialiteten er fondue.
Heller kafé enn fjell.

en annen innsikt og forståelse enn hun noensinne kunne
fått bare ved å slite skolebenken.

Monica har alt bred erfaring LYSPUNKTER
med rusarbeid. Hun var en- – Det finnes ingen mirakelgasjert i Utekontakten mens kur mot rusavhengighet.
hun utdannet seg til sosio- Det kan stå på vilje, på omnom i Fredrikstad. Ved siden stendigheter. På gale valg.
av jobben på Trappen er På tilfeldigheter.
hun også frivil– Derfor er
lig i Kirkens
det viktig ikke å
Det
er
Bymisjon, i «Ta
gi opp – selv om
vare»- prosjekdet går på tryen
viktig
tet i Nykirken
net. Det gjelder
og har jobbet
erkjen- å ha evne til å
frvillig på Hallfor lysnelse at livet er leve
vardstuen.
punktene.
Å
Derfor vet
lære å trekke
større
enn
min
hun hvor kort
noe
positivt
vei det er fra å innflytelse.
også ut av et neøyne et håp og
MONICA STADAAS (26) derlag.
til å få en på
Selvsagt fintrynet.
Hvor
nes det en stor
tilfeldig det kan være at fare for å oppleves som kynoen blir rusavhengige. nisk – og kanskje også bli
Hvor tilfeldig det kan være det. Monica er klar over detat noen ikke makter å hoppe te, men mener å ha kontroll
av.
på hvor den grensen går.
Erfaringer fra Utekon- Målet er å være profesjonell
takten, Kirkens Bymisjon og uten å bli følelseskald.
nærkontakt med rusproble– For meg er det en viktig
matikk privat har gitt henne erkjennelse at livet er større

enn min innflytelse. Mange –
og særlig pårørende til rusbrukere – tar på seg for mye
ansvar for andre menneskers valg. Det tjener ingen at
pårørende eller omsorgsarbeidere går på trynet sammen med dem de skal ha omsorg for, sier Monica.

i nesen

FOREBYGGENDE
Fra tidlig skolegang har Monica vist seg som et politisk
menneske. Ikke partipolitisk. Men først og fremst som
et engasjert menneske. Med
sterke meninger. Og mot til å
målbære dem.
Kallenavnet Gro Harlem
Brundtland fikk hun alt som
jentunge på Rolland skole.
Engasjementet førte senere
til at hun ble elevrådsleder.
Ved Høyskolen i Fredrikstad
satt hun naturligvis i studentrådet – og var skolens
fadderleder. Derfor er hun
snar når vi ber henne ønske
og drømme:
Først på Trappens vegne:
– Elevene ved Trappen er
en fantastisk gruppe å jobbe
med. Kloke mennesker med
livserfaring mer enn de fleste, understreker hun.
– Et av problemene er at
vi oftest møter en negativ
holdning hos mulige arbeidsgivere, sier hun. Elevene ved Trappen trenger arbeidserfaring. At de får en
jobb å gå til hver dag etter et
arbeidsopplegg de er blitt
enige om.
– Vi opplever at noen arbeidsgivere ikke er særlig
villige til dette, sier Monica.
Og hvis du spør henne om
hva som er fanesaken hennes, er svaret kontant:
– Hvis noen klarer å forebygge rusavhengighet så
godt at jeg blir arbeidsledig,
er det ikke noe jeg heller vil.
Heia fritidsklubbene! sier
hun.
ARILD HAMRE
55 23 51 73

Trappen: Tilbake til livet
Trappen Motiveringssenter er et
oppfølgingstilbud for rusavhengige som har vært i behandling. Målet er å hjelpe
dem tilbake til en normal
hverdag. Hjelpe dem å fin-

ne tilbake til livet. Det er den
delen av jobben som Monica Stadaas setter høyest.
– Det gjelder å finne et opplegg tilrettelagt for den enkelte. Fra det rent praktiske
– som å finne et bosted, et

opplegg for arbeidstrening,
få dem på kurs og ordne
opp med trygdevesen og
sosialkontor.
– Men det gjelder også å
være til stede som menneske. Snakke. Gi elevene

et tilbud på fritiden. Motivering og sosialisering, sier
26-åringen.
– Vi søker et opplegg på
elevenes egne premisser.
Å få det til ser vi på som
svært viktig, påpeker hun.

SPENNENDE: Monica Stadas (26) er nyansatt
Kloke og med masse livserfaring. Jeg har en

