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Harald Berntsen mener å ha 
en løsning på kampen mot 
sosial dumping i arbeidslivet 
(Klassekampen 20. april), og 
den går stort sett stikk 
motsatt vei fra den Rødt har 
pekt ut med sine landsmøte-
vedtak og sin praksis. Slik jeg 
leser hans innlegg, er det to 
avgjørende punkter hvor 
historikeren mener han har 
gode råd: «Rødt (må) ikke 
forlite seg på staten, dens 

lover og tilsynsmyndigheter, 
men innse at bare fagbevegel-
sen sjøl kan holde oppsyn 
med og sørge for at tariffavta-
lene følges og overholdes, 
uansett hvor vanskelig det  
ser ut.»

Det er godt Berntsen 
prøver å holde motet oppe hos 
de faglige tillitsvalgte som i 
årevis har kjempet mot sosial 
dumping. Men når organisa-
sjonsprosenten i bygnings-
bransjen i Oslo-området 
ligger et sted mellom 16 og 11 
prosent, så skal en ikke være 
rare raceren i brøkregning for 
å forstå at Berntsens anbefa-
linger om «alle nødvendige 

kampmidler, også på tvers av 
loven» kan falle på stein-
grunn. 

At arbeidsfolk ikke skal 
stole på staten er barnelær-
dom. Men at det ikke skal 
stilles krav til staten, var nytt 
for meg. Det er nettopp 
innenfor slike statlige 
rammer at fagbevegelsen kan 
definere mye av sin forsvars-
kamp. Jeg går da også ut  
fra at Berntsen ikke syns 
Arbeids miljøloven er et dårlig 
rammeverk.

Det andre punktet hos 
Berntsen er hans henvisning 
til «plattformen som oppegå-

ende fagbevegelser ellers i 
Europa» som bolverk mot 
sosial dumping. Jeg har som 
forfatter reist rundt i en rekke 
EU-land i fire år og studert 
faglig motstand mot krisepo-
litikk og liberalisering. Så da 
Berntsen anviste dette råd, 
ble jeg virkelig nysgjerrig. 

Kan du gi meg en kortfattet 
rough guide til fagbevegelser i 
Europa som har lyktes i å 
forhindre sosial dumping, 
Harald Berntsen?

Halvor Fjermeros, 
forfatter og bystyrerepresentant 

for Rødt i Kristiansand
halvor.f@online.no

Nå ble jeg nysgjerrig, Berntsen!
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I Andøyposten 21. april ble 
det referert fra et møte i 
regionalt planforum i 
Troms fylkeskommune, 
angående utbygging av 
Evenes Flystasjon, som 
skal erstatte flystasjonen 
på Andøya. 

Ut ifra referatet Andøy-
posten viderebringer, 
hadde Forsvarsbygg lagt 
fram et kostnadsbilde ved 
utbygging av enebase 
Evenes på mellom fem og 
ti milliarder kroner. Når 
Forsvarsdepartementet blir 
bedt å kommentere disse 
nye tallene, er svaret at 
disse kostnadene er fra 
utbygging av Ørlandet 
flystasjon. Forsvarsdepar-
tementet svarer også at 
referenten i møtet til 
planforumet hadde 
misforstått. Departementet 
har bedt om at referatet 
blir endret på, ettersom 
kostnadsoverslaget gjaldt 
Ørlandet.

Mitt spørsmål: Hvorfor i all 
verden satt de i møtet og 
diskuterte utbyggingen på 
Ørlandet, når saken gjaldt 
utbygging av Evenes? 

Min påstand er at dette 
er nytt eksempel på 
hvordan Forsvarsdeparte-
mentet dekker over fakta 
og kommer med alterna-
tive sannheter. 

Norges Offisersforbund 
avdeling Andøya og flere 
har hele tiden jobbet for at 
sannheten skal frem, og at 
beslutningsgrunnlaget må 
kvalitetssikres eksternt. 
Med en gang vi stiller 
spørsmål om ting vi stusser 
på, får vi uklare svar, og vi 
har flere ganger funnet ut 
at åpen informasjon 
nettopp har blitt stemplet 
hemmelig. Neppe tilfeldig, 
men et paradoks, da hele 
prosessen med den nye 
langtidsplanen skulle være 
åpen og inkluderende.

Når skal flertallet på 
Stortinget våkne opp?

Eller mener flertallet at 
det er greit å sløse med 
tusener av millioner kroner 
som kunne vært brukt til 
andre trengende, sam-
funnsnyttige formål? Da er 
dere ikke tilliten verdig. 
Hvor lenge skal Forsvars-
departementet få holde 
Norges befolkning og 
Stortinget for narr? 

Når vil Stortinget kreve 
en åpen og uavhengig 
kvalitetssikring?

Stein-Håkon Eilertsen,
leder, Norges  

offisersforbund avdeling 
Andøya

steilertsen@tnett.no

Rundlurt 
storting?
ANDØYA
Stein-Håkon Eilertsen

Jeg har ved gjentatte anled-
ninger de siste ukene 
forsvart både kvinners rett 
til, og valg om, å ta abort om 
fosteret de bærer på får 
påvist Downs syndrom. Det 
får forsker Eivor Andersen 
Oftestad og professor Kristin 
Bliksrud Aavitsland til å 
trekke de ubehagelige 
linjene til nazistenes euge-
nikk-program.

I Klassekampen 21. april 
forteller forskerne om 
«Schloss Sonnenstein [som] 
i 1940 og 1941 [var] åstedet 
for Hitlers eutanasi-pro-
gram. I løpet av to år ble 
15.000 funksjonshemmede, 
demente og psykisk syke 
barn og voksne fraktet til 
Sonnenstein i grå busser og 
gasset i hjel.» Så spør de, 
«Aksel: ville du slått på 
gassen?»
 
Hvis de virkelig mener 
spørsmålet burde stilles, så 
burde det strengt tatt vært 
rettet til Stortingets flertall. 
For som Oftestad og Aavits-
land påpeker, setter jeg bare 
«ord på samfunnets prak-
sis». Vi har allerede en 
«eugenisk» lovparagraf i 
abortloven i dag, nemlig 
paragraf 2c. Den gir kvinner 
rett til å ta abort om det er 
påvist «alvorlige sykdom-
mer» hos fosteret. Og det 
offentlige tilbudet om 
fosterdiagnostikk til kvinner 
over 38 år øker selvfølgelig 
sjansen for at fostre med 
slike sykdommer blir 
abortert bort. 90 prosent av 
dem som takker ja til 
fosterdiagnostikk tar abort 
om fosteret får påvist Downs 
syndrom.

Jeg er enig i at dette kan 
sende uheldige signaleffek-
ter til dem som lever med 
disse sykdommene i dag. 
Men som jeg har utdypet i 
Minerva, er det relativt 
enkelt å gjøre staten mer 
nøytral i disse spørsmålene. 
Vi kunne for eksempel hevet 
abortgrensen til for eksem-
pel uke 22 og/eller tillatt 
NIPT, blodprøven som kan 

påvise sykdommer før uke 
12, på det private markedet. 
Da ville vi økt kvinners 
selvbestemmelse over egen 
kropp uten at staten kan 
beskyldes for å legge opp til 
at foster med alvorlige 
sykdommer bør selekteres 
bort.

Det er selvfølgelig ingen 
god løsning hvis det vi er 
bekymret for, er at fostre 
med påviste sykdommer blir 
abortert bort. Men hvor vidt 
dette er problematisk eller 
ikke avhenger i mine øyne 
av grunnene til at kvinnene 
tar abort. Om dette gjøres 
fordi de er redd for et 
intolerant samfunn og 
fravær av et støtteapparat å 
lene seg på, er det dypt 
problematisk. Om abortene 
derimot kommer av at 
foreldrene ikke orker byrden 
og/eller om de ønsker seg et 
friskt barn, så bør vi ikke 
bekymre oss. 

Et foster er ikke et vesen 
med krav på å få tilfredsstilt 
sitt potensial og det er ikke 
moralsk sett verre å ta abort 

av et foster med påvist 
psykisk utviklingshemming 
enn et friskt foster.

Men er det slik at dette 
tankegodset leder oss til å ta 
livet av tusenvis av funk-
sjonshemmede personer, 
slik Oftestad og Aavitslands 

spørsmål 
impliserer? 
Det er alltid 
mulig å 
konstruere 
hypotetiske 
skråplan, 
hvor et 
uproblema-

tisk første steg leder oss i 
uføre. Og Oftestad og 
Aavitslands skråplan er ikke 
ukjent. Det er det samme 
som alltid er blitt brukt mot 
abort; i dag kommer dere for 
fostrene, i morgen kommer 
dere for spedbarna og i 
overmorgen er ingen av oss 
trygge. Fra selvbestemt 
abort til Hobbes’ naturtil-
stand på 1-2-3.

Slike skråplansargumen-
ter hviler enten på en 
formyndersk teori om 
hvordan det ene automatisk 
vil lede oss viljeløse vesener 
til å innta grovt umoralske 
standpunkter vi ikke ville 
finne på å innta i dag, eller 
på en teori om at det ene 
standpunktet forplikter en 
til også å innta et annet. Men 

ingen av disse er spesielt 
plausible i denne sammen-
heng.

Vi har ikke begynt å drepe 
hverandre selv om vi i flere 
tiår har tillatt abort. Og det 
er det ingen grunn til at 
selektiv abort av fostre med 
påviste sykdommer vil føre 
til heller. Det er heldigvis 
ukontroversielt å mene at 
det er en vesensforskjell 
mellom å avslutte livet til et 
foster og det å avslutte livet 
til en person. Det er ikke 
bare en utbredt norm. Dette 
skillet er godt begrunnet.
 
Det finnes dessverre tragiske 
tilfeller hvor vi er nødt til å 
avslutte liv som vi ikke 
mener er verdt å leve. Det 
gjør vi allerede i dag. Men i 
den grad livet er verdt å leve, 
slik det oppleves innenfra, 
trenger ingen å leve opp til et 
ideal om det perfekte liv for 
å ha krav på å leve eller for å 
få støtten det trenger for å 
leve et tilstrekkelig godt liv. 
Vi er ikke slaver av et 
hypotetisk samfunns-
regnskap for å maksimere 
gjennomsnittslykken i 
befolkningen, selv om vi har 
gode grunner til å sette til 
verden liv som er friske.

Aksel Braanen Sterri, 
stipendiat i filosofi ved Universite-

tet i Oslo
aksel.sterri@ifikk.uio.no

Abort er ikke mord
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Hvor vidt dette er 
problematisk eller 
ikke, avhenger i mine 
øyne av grunnene til 
at kvinnene tar abort.
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