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Det fossile hjørnet: Vi eldre har
opparbeidet oss en omfattende og allsidig

erfaring i bilkjøring | Jørgen Jensen

Er det riktig at eldre sjåfører får beholde

lappen bare ved en enkel legesjekk? spør

Vegard Godtfredsen (18) på Si ;D fredag.

Jeg skjønner din frustrasjon over

bilførere i moden alder. Noen ganger

kan både du og jeg ha grunn til å ergre

oss over en «mann med hatt» eller

kvinne som kjører litt forsiktig. Likevel

ser det ut til at du har et noe forenklet

syn på saken.

Du glemmer at en bilfører som har kjørt

bil i 40–45 år, har en betydelig

kjøredistanse bak seg. Han har opparbeidet seg en omfattende og allsidig

erfaring i bilkjøring.

At det har gått svært mange år siden han tok lappen, betyr bare at han den

gang kvalifiserte seg til å ta fatt på sin karrière som bilfører. Det betydde ikke

da, like lite som for din del i dag, at han er en ferdig utdannet, ufeilbarlig,

erfaren eller utlært bilfører.

Her er innlegget Jørgen Jensen svarer på:

Om denne herren med hatt ikke lenger skulle egne seg for bilkjøring, vil det

sannsynligvis bero på medisinske og eller svekkede mentale forhold, snarere

enn reduserte kvalifikasjoner rent trafikalt. Derfor vil og bør en slik vurdering

være en del av den medisinske undersøkelsen som alle eldre må gjennomgå

med visse mellomrom, heller enn at man skal plage folk med ny kjøreprøve i

tide og utide. Jeg ser verdien av et frivillig oppfriskningskurs, men dette bør

heller være på frivillig basis enn tvangsmessig.

Hilsen «en herre med hatt» som fortsatt er aktiv i trafikken og føler seg

fortrolig med det.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til

sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være

anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende

inn innlegg til oss.
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Vegard Godtfredsen glemmer at en bilfører som har kjørt bil i 40–45 år, har en betydelig kjøredistanse bak seg.
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Når bør bestefar avskiltes? | Vegard Godtfredsen

Tømrerlæring (19): Mitt farvel til
yrkesfag

Vi er ferdige med å akseptere
kvinnefiendtligheten vi ble
tvangsfôret med | Anonym (21)
Muslimske kvinners høylytte svar på #MeToo.

Monarki er et utdatert styresett
som hører hjemme i
historiebøkene, ikke i dagens
samfunn | Ingvild Nese

Ingen veit det, berre familien min
og legane. Eg er ei 17 år gamal
jente som bæsjar seg ut

Første gang jeg ble slått, hadde
mamma akkurat gått fra pappa

«Du er stygg, gå og dø»
Ungdommer blir hetset og presset
til å begå selvmord | Kristoffer
Næsse

Vi legger ut alle
innlegg på Facebook
Følg linken eller finn oss:
Aftenposten Si ;D

Skann koden for å
følge oss på Snap:
Du kan også legge til aft.sid

Og lurer du på
hvordan du skriver et
innlegg til oss?
Her finner du en haug med gode
skrivetips.

Vi er selvfølgelig også
på Instagram:
Følg linken eller legg til:
@aftenposten_sid

+ Vis flere

Jenter skal være
snille og pene og
godta bullshit. Store
lår og legger er
maskuline. Hvorfor?
Si ;D-innlegg: Nå er vi nødt til å
finne ut hva vi kan gjøre for å
påvirke ungdom på en positiv måte.

Arbeiderpartiet
forsøker å brunbeise
Listhaug vekk fra
politikken
Si ;D-innlegg: Terrorangrepet 22. juli
2011 er blitt brukt som brikke i et
politisk spill. Det er helt forkastelig!

Det er en åpenbar
grunn til at 22. juli
spiller en rolle i
diskusjonen om
terror
Si ;D-innlegg: Det er en historisk
hendelse som vi aldri må glemme.

«Det er trist at
likelønn ikke er viktig
nok for deg»
Si ;D-innlegg: Når kvinner tjener 15
prosent mindre i timelønn, er det
fortsatt en forskjell som er verdt å
kjempe for.

Internrevisjonen
ung: Hva skjer hvis
høyresiden får
monopol på fornuft i
innvandringsdebatten?
| Haakon
Gunleiksrud
Si ;D-innlegg: Venstresiden og den
innvandringsliberale leiren bør være
bred nok til også å omfatte de som
sjelden lar seg overbevise kun av
varme ord og våte øyekroker.

Daria Barjaktarevic :
Det er åpenbart at vi
trenger
retningslinjer for
blogg
Si ;D-innlegg: Debatten blir nok
husket om tiårets oppgjør mellom
instafeminisme og rosablogging.
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Prisen for å gjenåpne
Jomfrubråten øker fra
22 til 37–38 millioner

Ny undersøkelse viser at
vi ikke er komfortable
med engelsk på jobb.
Her er de vanligste
feilene vi gjør

Frigir ny video av
Martine Vik Magnussen
og Farouk Abdulhak fra
drapsnatten i 2008

Sylvi Listhaug: «Det var
verken min mening eller
hensikt å såre noen»

Stor test av godtenyheter
Stephen Hawking er død
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Lese flere Si ;D-innlegg? Vi anbefaler disse tekstene
Disse ungdommene engasjerte mest i februar.

Her finner du Si ;D i sosiale medier

SI ;D 

SiD
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