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Aftenposten skrev 20. januar 
at de hadde kontaktet 
samtlige kommuner i Norge 
på e-post for å finne ut hvor 
mange og hvilke fastleger 
som reserverer seg mot å 
henvise til abort og sette inn 
spiral. Men svært mange 
kommuner unngår å svare på 
henvendelsen. 

Med tanke på hvor sterkt 
engasjementet i reservasjons-
debatten har vært, er det 
svært problematisk at 
fastlegene ikke selv står frem 
og viser ansikt. Samvittighet 
som ikke tåler offentlighetens 
lys, kan vi stole på 
at den tåler 
konfrontasjonen 
på legekontoret?

Når kommuneover-
legen i Sogndal 
beskriver Aften-
postens forespørsel 
som en oppfor-
dring til angiveri, 
er han på ville 
veier. Men ikke 
minst har reserva-
sjonslegene selv et 
troverdighetspro-
blem når de ikke åpent står 
frem og taler sin egen sak. Å 
stå frem som reservasjons-
lege kan koste den enkelte 
lege dyrt. Det er det ingen tvil 
om. Det kan koste dem 
anseelse og tillit blant 
pasienter og andre. Og det 
kan komme til å koste dem 
jobben, om ikke i denne 
stortingsperioden, så kanskje 
i neste. 

Selv er jeg abortmotstan-
der. Men siden all erfaring 
viser at kvinner tar abort 
uansett gjeldende lovgivning, 
så er jeg for loven om selv-
bestemt abort. Og jeg er for 
reservasjonsretten. Jeg tror 
helseministerens forslag om 
en reservasjonsmulighet er et 
godt kompromiss. Men skal vi 
få debattert forslaget grundig, 
må også fastlegene som 
ønsker å reservere seg, ta del i 
debatten. 

En grundig debatt krever 
også at de som er motstande-
ree av reservasjonsrett for 
fastleger ikke reduserer det 
hele til et spørsmål om 
pasientrettigheter, noe som 
minner om 70-tallets «celle-
klump-retorikk». Både 
tilhengere og motstandere av 

reservasjonsretten 
bør kunne enes om at 
abort handler om å ta 
liv, og derfor er et 
moralsk spørsmål for 
oss alle uansett 
hvilket standpunkt 
vi inntar i debatten.

Påberoper man seg 
samvittighetsfrihet i 
spørsmålet om å 
henvise til abort, kan 
det uansett aldri skje 
bak lukkede dører på 
et legekontor. Fastle-

gene som ønsker å benytte 
seg av reservasjonsrett i en 
eller annen form må vise 
ansikt, og de må gjøre det nå. 
For hva er deres samvittighet 
verdt, dersom de taper både 
ansikt og troverdighet mens 
andre kjemper deres kamp?

Ellen Hageman, 
teolog og feminist

fruhageman@gmail.com

Dere må stå frem,  
reservasjonsleger!
ABORT
Ellen Hagemann

Lørdag 18. januar slapp 
Syhilia Morgenstierne til i 
Klassekampen over fire sider 
i et såkalt essay. Temaet var 
et påstått justismord i saken 
mot Rune Øygard.

Hun er sjølsagt i sin fulle 
rett til å mene hva hun vil 
om rettspleien i denne 
saken, men det er oppsikts-
vekkende at Klassekampen 
lar forfatteren komme med 
uhyre krenkende påstander 
og beskrivelser av den 
fornærmede jenta i saken 
uten at hun eller hennes 
støttespillere får mulighet til 
å imøtegå Morgenstiernes 
lemfeldige omgang med 

fakta. 
Seksuelle overgrep er 

grov vold. Vold og overgrep 
er en av hovedårsakene til 
nedsatt psykisk og fysisk 
helse, og for mange utsatte 
varer skadene livet ut. 
Latterliggjøring av ofrene er 
et kjent maktgrep for å så 
tvil om troverdigheten til de 
som tør å stå fram. Hele 
Morgenstiernes «essay» oser 
av forakt for den fornærme-
de jenta! Det er derfor 
rystende at Klassekampen 
slipper skribenten til på 
denne måten. Øygard ble 
dømt i tre rettinstanser. Det 
burde være tilstrekkelig. 
Klassekampens redaksjon 
må beklage overfor jenta og 
hennes familie.

Margit Steinholt,
Gynekolog

margit.steinholt@gmail.com

Hårreisende «essay»
ØYGARD-SAKEN
Margit Steinholt

Vi er enige med Hogne 
Hongset (Klassekampen 21. 
januar) som påpeker dob-
beltmoralen i at norske 
politikere vil trekke ut 
Oljefondets investeringer i 
kull, men ikke vil stanse 
norsk oljeutvinning. Men 
der stopper enigheten. Skal 
vi stanse klimaendringene, 
må verden først redusere og 
så stanse forbruket av både 
kull, olje og gass. Der må 
Norge gå foran ved å trekke 
investeringene og redusere 

egen produksjon av kull og 
olje.

Kull er fortsatt en ikke-
fornybar ressurs som 
forurenser både i produksjon 
og ved forbruk. Vi vet også at 
minst to tredjedeler av all 
fossil energi må ligge ubrukt 
om vi skal stanse klimaend-
ringene. Det betyr alle, eller 
det meste av, verdens kjente 
kullreserver. Verdens fattige 
trenger ikke mer kull. De 
trenger fornybar energi. 
Investeringene i kull 
fortrenger fornybar energi.

Hongset tar dessuten feil når 
han påstår at kullet er 
demokratisk fordelt. 58 
prosent av verdens kull eies 

av USA, Russland, Kina og 
Australia alene. Dessuten er 
Oljefondets største investe-
ringer i kull plassert i store 
internasjonale gruveselska-
per, og ikke i de små lokale 
kraftprodusentene Hongset 
ser for seg. Disse investerin-
gene gagner ikke verdens 
fattige.

Fremtiden i våre hender 
har lansert den internasjo-
nale kampanjen «Fossilfrie 
penger» i Norge, og krever 
uttrekk og nedsalg i all fossil 
energi. Kull er en omvei og 
løser ikke energiforsyningen 
til verdens fattige.

Arild Hermstad,
Framtiden i våre hender

arild.hermstad@framtiden.no

Kull er ingen løsning
KLIMA
Arild Hermstad

Det er alltid interessant å 
lese redaktør Bjørgulv 
Braanens bidrag. Men noen 
internasjonalist kan han 
knapt kalles. Tirsdag tok han 
det helt ut i sin hyllest til 
Eidsvollsmennenes sikring 
av folkesuvereniteten. Dette 
ble brukt til å ta avstand fra 
det internasjonale samarbei-
det representert ved Den 
europeiske menneskeretts-
domstolen (EMD) og EØS-
systemet. Kravet var at all 
makt igjen måtte tilbakefø-
res til Stortinget.

Det er uklart om dette 
synspunktet gjelder alt inter-
nasjonalt samarbeid, eller 
bare menneskerettsdomsto-
len og EØS. Mange vil se 
europeisk og globalt samar-
beid som klare framskritt for 
å fremme fred og sikkerhet, 
mer stabile demokratier, 
økonomisk samarbeid og 
miljøet. I dag er dette mer 
påkrevd enn noensinne. 
Nasjonalstaten er for liten til 
å løse mange av disse viktige 
problemene. Vi trenger altså 
mer, ikke mindre samarbeid. 

Dette skjer gjennom interna-
sjonale avtaler og opprettelse 
av internasjonale organer 
med beslutningsmyndighet, 
hvor statene må avgi selvbe-
stemmelse for å fremme 
felles målsettinger. Det har 
også vært norsk politikk å 
fremme internasjonalt 
samarbeid fordi små stater 
tjener på en internasjonal 
rettsorden. Alternativet er at 
makta rår uten noen bindin-
ger over hodet. 

Det internasjonale samarbei-
det er selvsagt ikke uten 
dilemmaer. Det er både et 
spørsmål om hvor mye 
suverenitet som bør avgis, 
hvilke samarbeidsformer 
som er egnet – blant annet 
for å sikre god nok demokra-
tisk kontroll, og om det 
internasjonale samarbeidet 
leverer de ønskelige resulta-
tene. EØS er ingen idealord-
ning, verken sett fra EU-
tilhengernes eller -motstan-
dernes side. Samarbeidet 
bærer mye preg av en 
husmannskontrakt. Men det 
representerer et kompromiss 
som stortingsflertallet 
(folkesuvereniteten) hittil 
har kunnet leve med – og 
som Stortinget suverent kan 
si adjø til. 

Det ville være langt mer 
dramatisk om Norge kuttet 
forbindelsen til Den euro-
peiske menneskerettsdom-
stolen. EMD er satt til å 
beskytte menneskerettighe-
tene i et Europa med over 
850 millioner mennesker, fra 
Norge til Tyrkia, Storbritan-
nia til Russland. Dersom 
Norge eller andre tradisjo-
nelle demokratier skulle 
trekke seg, kan dette 
systemet fort rakne. Det er 
dessuten all grunn til å mene 
at også befolkningen i Norge 
har tjent på tilslutningen til 
Den europeiske menneske-
rettsdomstolen, blant annet i 
form av økt rettssikkerhet, 
religionsfrihet og ytringsfri-
het.

Så la oss heller diskutere 
hvilke internasjonale 
organisasjoner og domstoler 
Norge bør være tilsluttet, 
hvordan de bør innrettes, og 
hvilke resultater de bringer. 
Men spar oss for ønsket om å 
bringe det internasjonale 
samarbeidet tilbake til nivået 
på 1800-tallet. 

Geir Ulfstein,
professor dr. juris

geir.ulfstein@jus.uio.no

Grunnlov og nasjonalromantikk
NASJONAL  
SUVERENITET
Geir Ulfstein

Pianist og professor ved 
Musikkhøgskolen i Oslo 
Håkon Austbø er skuffet 
over at Musikkmagasinet 
ikke skrev om klassisk 
musikk denne uka. Hadde 
han brutt innholdet ytterli-
gere ned, ville han også ha 
sett at vi heller ikke skrev 
om hiphop, blues, verdens-
musikk eller elektronisk 
musikk. Blant annet. 

Saken er nemlig den at vi 
har mangfold som rettesnor, 
og da kan ikke alle mulige 
felt og sjangre være represen-
tert i hvert eneste nummer. 
Ambisjonen er å gi leserne 
det som forhåpentligvis er 

interessant journalistikk fra 
så vel musikkhistorien som 
samtiden – gjennom omtaler 
av/møter med et bredt 
spekter av utøvere. Noe som 
gjorde at man i Musikkmaga-
sinet mandag kunne lese om 
New Age-musikk, norsk 
kormiljø, historisk populær-
musikk (Alf Prøysen, Åge 
Aleksandersen og The 
Beatles), klassisk folke-
musikk («Draumkvedet»), 
flere typer jazz (Djangofesti-
valen og nye utgivelser fra 
store norske musikere), samt 
en liten dose ny rock (to 
anmeldelser). 

At denne prioriteringen 
skulle falle inn under det 
Austbø beskriver som et 
«massivt propagandakjør fra 
popbransjen, hvor de seriøse 
sjangrene har lite å stille 
opp», gir bare ikke mening.

Men han har rett i at 
klassisk musikk bør priorite-
res. Derfor har vi da også gitt 
mer plass til vår fremragende 
skribent Egil Baumann, som 
nå blir å lese annenhver uke 
– minst. Ambisjonen er også å 
få på plass flere større saker 
og essays om klassisk 
musikk, slik tilfellet var i 
Musikkmagasinet for tre 
uker siden da Baumann 
skrev om Richard Wagner og 
Waltraud Meier. 

Saker om klassisk musikk er 
nemlig god lesning, og noe 
Håkon Austbø og alle andre i 
framtiden skal kunne lese 
mer av i Klassekampen.

Olav Østrem,
redaktør, Klassekampens 

musikkmagasin
olavo@klassekampen.no

Klassisk musikk på alvor
MUSIKK
Olav Østrem

De taper både 
ansikt og 
troverdighet 
mens andre 
kjemper deres 
kamp


