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«Selv om det skapes 
 mer-arbeid, støy og uro, 
og  ombudene noen ganger  
kritiseres for å gå for 
langt eller være for svake i 
 argumentasjonen, er ordnin-
gene  nødvendige og at de 
står seg godt i samfunnet»

Njål Høstmælingen
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• ring debattleder Johannes Morken: 22 310 394
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Magne Tørring
 ●Tidligere elev ved  

Den norske skole i Japan 

Misjonærbarn
Saken om internatskolene og 
misjonærbarna blusset nylig 
opp igjen da NMS' general-
sekretær Jeffrey Huseby ut-
talte (Vårt Land 6. septem-
ber) at misjonsorganisasjo-
nenes «beklagelse» over-
for  internatbarna i 2009 
ikke skulle forstås som en 
bønn om tilgivelse, men en 
« beklagelse».

Delaktig.  Hvordan man 
kan beklage å ha vært delak-
tig i et system man selv ved-
går har «voldt mye smerte og 
gitt mange redusert livskva-
litet», men samtidig ikke er-
kjenne noen skyld, er en re-
torisk gymnastikkøvelse som 
langt overskrider min fatteev-
ne. Langt alvorligere er det at 
NMS' leder med dette signa-
liserer at organisasjonen ikke 
har noe ønske om å ta et opp-
gjør med sin fortid for å for-
stå hvordan den kunne ta del 
i en systematisk atskillelse av 
barn og foreldre.

Ikke i vakuum. Internatene 
oppsto ikke i et ideologisk 
vakuum. De ble bygget for 
å gjøre det mulig for misjo-
nærene å utføre sitt kall. Det 
handler om teologi om hvil-
ken gud man forkynte, og hva 
denne guden krevde av sine 
tjenere. Som Thomas Peter 
Randulff påpeker (Vårt Land 
10. september), var foreldrene 
delaktige, også de var del av 
et større system. Skal vi for-
stå den guds- og menneske-
forståelsen som gjorde inter-
natene mulig, må misjonsor-
ganisasjonene ta ansvar.

Forstå rekkevidden. Her lu-
rer jeg på om Huseby forstår 
rekkevidden av sine uttalel-
ser. NMS frykter nok de øko-
nomiske konsekvensene av å 
erkjenne skyld i dette spørs-
målet, men dette er å snu sa-
ken på hodet: Dette er en sak 
de ikke har råd til å dysse ned. 
Med hvilken rett kan en or-
ganisasjon som ikke vil ta et 
oppgjør med sin fortid, for-
kynne tilgivelse for andre?

Ansvar, ikke 
«beklagelse»

biodebatt
Bioteknologinemnda er nylig 
blitt evaluert av Direktoratet for 
forvaltning og IKT (DIFI) (Rap-
port 2012 nr 11). Etter mange 
samtaler og gjennomgang av 
grunnlagsdokumenter, har DI-
FI kommet med en rekke kon-
klusjoner og anbefalinger. Størst 
medieoppmerksomhet er gitt 
deres kritikk av nemndas «til-
synslignende rolle». 

Jeg sitter som medlem av 
nemnda, og har lest DIFIs eva-
luering med stor interesse. Jeg 
synes det er fint at departe-
mentet har evaluert nemnda. 
De fleste konklusjonene synes 
jeg virker fornuftige, men DIFI 
tar opp et forhold jeg ønsker å 
følge mer opp, nemlig om uav-
hengige offentlige kontrollme-
kanismer. Jeg må understreke at 
dette er mine, og ikke nemndas 
synspunkter som her fremmes.

Forvaltning. Bioteknologi-
nemndas virksomhet følger av 
bioteknologiloven § 7-3, som 
lyder: «Kongen oppnevner en 
nemnd som på begjæring eller 
av eget tiltak, kan gi uttalelser 
i saker etter denne lov og i an-

dre spørsmål om bioteknologi. 
Nemndas uttalelser er offentlige, 
med mindre annet følger av lov-
bestemt taushetsplikt.» Tilsva-
rende i genteknologiloven § 26.

Nemnda er administrativt 
underlagt Helse- og omsorgs-
departementet, og har regulæ-
re møter med departementet. 

Pengene kommer fra egen post 
statsbudsjettet. Det er norske 
forvaltningsmyndigheter som 
tilsetter ledere og utpeker sty-
re- og rådsmedlemmer. Slik sett 
er nemnda en del av det norske 
forvaltningsapparatet. 

Står fritt. På den andre siden 

går det klart frem av lovene at 
nemnda fritt kan uttale seg om 
saker som berører gen- og bio-
teknologiloven spesielt, og om 
spørsmål som er relevante på 
mer generelt grunnlag. Der-
med sier Stortinget at nemnda 
ikke skal bli styrt av forvaltnin-
gen, gjennom f eks forhåndskla-

Bioteknologinemnda til be svær?

Leder i Bioteknologinemnda, Lars Ødegård, har i flere saker skapt hodebry for helse- og omsorgsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen (bilde på neste side). Hun har bestilt en evalueringsrapport som ber nemnda redusere 
sin tilsynslignende rolle. Foto: Lise Åserud og Krister Sørbø/NTB Scanpix

Njål  
Høstmælingen

 ● Direktør ved International Law 
and Policy Institute. Medlem av 
Bioteknologi-nemda.

Vi må svelge unna at Bioteknologinemndas uavhengige arbeidsmåte skaper merarbeid og støy. Et informasjonskontor er langt mindre forlokkende.

Ottar Almås 

Høyre vil foreslå at alle skal 
til byfogden. Hvorfor gjøre 
det så vanskelig? Allerede 
i dag er det dette som ord-
nes via folkeregisteret som 
ligger til grunn for den juri-
diske siden ved ekteskapet. 
La det bli bare det!

La paret bestemme en 

dato de vil at ekteskapet 
skal gjelde fra (slik de også 
gjør i dag, men som nå må 
passe med tilbud fra sere-
monimestere). La dem få 
tilbake  vigselsattesten som 
viser at de fra den datoen 
er gift.

La de som ønsker å tilby 
en seremoni for de som 
vil gifte seg, gjøre det – på 

religiøst eller annet grunn-
lag, på samme dato eller en 
annen.

La de som ikke ønsker 
en slik seremoni, være like 
godt gift som de som øn-
sker det. La de som utfører 
seremonien, slippe å stå 
til ansvar overfor juridiske 
myndigheter.

Skill jus og seremoni
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• Hovedinnlegg: Maks 3.500 tegn
Innlegg og replikk: Maks 1.800 tegn
Kort sagt: 600-1.000 tegn
NB: Alle mål inkluderer mellomrom. 
• Vi foretrekker ditt innlegg  
på e-post.
• Innlegg må signeres med  
fullt navn. Oppgi adresse og telefon.
Legg gjerne ved bilde av deg selv
• Konvolutter som postlegges, må 
merkes med «debatt»·

• Redaksjonen forbeholder seg  
rett til å forkorte. 
• Innsendte manus blir  
ikke returnert. 
• Vårt Land betinger seg retten til  
å arkivere og utgi alt stoff i avisen  
i elektronisk form i Vårt Lands eget 
arkiv eller andre databaser Vårt Land 
har avtale med. Stoffet kan også  
gjøres tilgjengelig på Vårt Lands  
internettsider.

DEBATTLEDERENREGLER DEBATT

«Kyrkja har skapt høge forventningar  
til trusopplæringa. Statlege penge
rammer oppfyller ikkje desse.  
Kyrkjetilsette står i presset til 
dagleg. Det skriv presteleiar Gunnar 
Mindestrømmen om utbrende 
kyrkje tilsette. På verdidebatt.no»

Johannes Morken, debattleiar

Lasse Holen
 ● Stavanger  

NS-barN
Debatten om NS og oppgjø-
ret etter frigjøringen viser at 
Norge  ikke har evnet å normali-
sere forholdene etter 2. verdens-
krig. Én viktig årsak ligger i selve 
 gjennomføringen av oppgjøret, i 
og utenfor rettssalen.

De som hadde begått kriminel-
le og statsfiendtlige handlinger, 
ble naturlig nok rettslig forfulgt. 
Men oppgjøret la også opp til å 
straffe folk for å ha hatt gale me-
ninger. Det rettslige grunnlaget 
for dette er diskutabelt. Gjen-
nomføringen brøt også med en 
rekke rettsprinsipper. 

Folkedommen. Ekstra ille ble 
det da det rettslige ble kombi-
nert med biskop Berggravs skriv 
«Folkedommen mot NS»: «He-
le partiet NS var en sammen-
svergelse mot det norske folk…  
Det var en blodig sammensver-
gelse. Den levde på trusler og 
vold. Den slo ned og drepte. 
Dette er handlingen som NS 
skal stå til rette for... Grunn-
skylden var den partimessige av-
tale om blindt myrderi av uskyl-
dige i sammensvergelsens in-
teresse. .... Ingen som meldte 
seg inn i NS og ble stående der, 
kan hevde at han: ”bare var et 
alminnelig medlem, og ikke har 
vært med på noen av forbrytel-
sene.»

Proklamasjonen stigmatiserte 
flere titusen, men riksadvokaten 
anbefalte likefullt at dette bur-
de danne rettesnor for hvordan 
landets dommere skulle dømme 
i landssviksakene.

Førende. Mitt inntrykk er og-
så at Berggravs hatefulle skriv 
har vært førende for kirkens og 
allmennhetens holdning, og at 
dette er hovedårsaken til at for-
soning og normalisering ikke 
har vært mulig.

Jeg har forsøkt å ta dette opp 
på høyt nivå i kirken, men har 
måttet konstatere at kirken ikke 
har integritet til å ta oppgjør 
med Berggrav. Sterke krefter 
ønsker ingen nyansering av det 
offisielle synet på okkupasjonen 
og oppgjøret, selv om det betyr 
at dype sår holdes åpne.

Berggrav  
og retts- 
oppgjøret

Bioteknologinemnda til be svær?
Vi må svelge unna at Bioteknologinemndas uavhengige arbeidsmåte skaper merarbeid og støy. Et informasjonskontor er langt mindre forlokkende.

rering fra departementet. Stor-
tinget inviterer da også nemnda 
til møter og innspill, og Stor-
tinget bruker nemndas hørings-
uttalelser og andre dokumenter 
i sine drøftinger.

Problemet for nemnda – og 
for flere andre lignende insti-
tusjonene vi finner i Norge – 
er balansen mellom det å være 
del av forvaltningen og det å 

være et utenforliggende uav-
hengig organ. DIFI mener på 
den ene siden at «Uavhengig-
het bør sikres» og på den an-
dre siden at «tendensen til å 
innta en tilsynsliknende rolle 
[kan] tones ned». Ordningen 
med «uavhengige organer» 
som er «del av forvaltningen» 
er ikke den prinsipielt riktig-
ste ordningen man kan tenke 

seg om man tar utgangspunkt 
i maktfordeling. 

Korrektiv. I Norge har vi de 
senere årene hatt heftige dis-
kusjoner rundt oppnevning av 
Barneombud og Likestillings- 
og diskrimineringsombud, og 
disse ombudenes rolleforståelse. 
Som nemnda, er disse organene 
opprettet av norske myndighe-

ter gjennom lov, og myndighe-
tene både finansierer dem og 
utpeker lederne. Mye av deres 
arbeid er å se med kritiske øy-
ne på hva forvaltningen gjør og 
ikke gjør innen deres saksfelt, 
og ofte er deres konklusjoner 
og anbefalinger omstridte. 

Sett fra myndighetenes side, 
er slike organer nyttige som 
korrektiver til deres virksom-
het. De bidrar til saksopplys-
ning, skjerping, nye vinklinger 
og større hensyntagen til svake 
grupper eller spesiell tematikk. 
Selv om det skapes merarbeid, 
støy og uro, og ombudene no-
en ganger kritiseres for å gå for 
langt eller være for svake i argu-
mentasjonen, er det min opp-
fatning at ordningene er nød-
vendige og at de står seg godt i 
samfunnet. Da må vi noen gan-
ger svelge unna at kritikk, ut-
talelser og anbefalinger kom-
mer fra mekanismer som dels 
er innenfor og dels er utenfor 
systemet, og dermed skaper litt 
forvirring både innad og utad. 

Informasjonskontor. Norge er 
et lite land med en stor offent-
lig sektor. De ulike rådene, til-
synene, ombudene og nemnde-
ne vi har, bidrar til å gjøre of-
fentlig forvaltning bedre gjen-
nom at de kan presentere al-
ternative og åpent begrunnede 
synspunkter, og at de har tid og 
kompetanse til å argumentere 
i dybden. Jeg håper derfor at 
Bioteknologinemnda beholder 
sin uavhengighet innenfor for-
valtningssystemet også i frem-
tiden. Alternativet – et «infor-
masjonskontor» – er for meg 
langt mindre forlokkende.  

Line Henriette Hjemdal
 ● Stortingsrepresentant KrF

Aps nestleder Helga Pedersen hevder i Vårt 
Land 13. september at eggdonasjon er god 
likestillingspolitikk og god familiepolitikk. 
For KrF er spørsmålet om eggdonasjon et 
 spørsmål om barna, og et større spørsmål 
enn likestilling mellom sæd og egg.

For KrF er det å få barn ingen menneske-
rett, enten man er mann eller kvinne. Vi har 

all grunn til både å forstå og ha respekt for 
ufrivillige barnløses ønske om barn. Derfor 
må samfunnet legge til rette for å hjelpe 
barnløse, men det må skje innenfor en etisk 
ramme. Aps fokus blir da helt feil når det å få 
barn dreier seg om voksnes rettigheter, der 
likestilling brukes som brekkstang.

Pedersen hevder at partiets ja til eggdona-
sjon ikke baner vei for surrogati. Dette blir 
en for enkel avfeiing. Eggdonasjon er jo en 
teknisk  forutsetning for surrogati. Tillater 

man eggdonasjon, vil man også gradvis 
oppnå en holdningsendring i befolkningen 
slik at man snart kan få til en lovmessig rett 
til surrogati også her i Norge. Pedersen viser 
selv i i sitt ja til eggdonasjon nettopp at det 
er flertall i befolkningen.

Ved å tillate eggdonasjon er Ap villig til å 
styrke rettighetene til voksne på bekostning 
av barns rettigheter.

KrF har valgt side med barna og sier nei til 
eggdonasjon.

Nei til eggdonasjon


