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Klassekampen honorerer normalt ikke innsendt stoff. Innsenderens e-postadresse blir trykt med mindre innsenderen reserverer seg mot dette. 

KRONIKK: 
Maks 5000 tegn inkludert mellomrom. 
Legg ved portrettfoto.
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forkorte innlegg.
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Den 6. mai skriver Klasse-
kampen at Oljefondet har 
solgt seg ut av to amerikan-
ske selskaper som driver 
«Mountain-top removal» 
og mener dette står i 
kontrast til myndighetenes 
godkjennelse av Engebø-
prosjektet. 

Dette er en misvisende 
sammenstilling. «Moun-
tain-top removal» betegner 
en spesifikk form for 
gruvedrift knyttet til 
utvinning av kull og såkalt 
«strip mining». Dette er en 
brytningsmetode der all 
overdekkende fjellmasse 
fjernes over et horisontalt 
kull-lag som kan følges 
over store avstander. I 
Appalachene i USA har 
denne virksomheten 
påvirket arealer på flere 
tusen kvadratkilometer, og 
ført til store landskapsmes-
sige endringer. Dette er på 
ingen måte sammenlign-
bart med den planlagte 
gruvedriften i Engebø. 

Dagbruddet i Engebø-
fjellet vil etter avsluttet 
drift dekke et areal på cirka 
0,2 km² og profilen av fjellet 
vil i stor grad bevares. 
Denne formen for dag-
bruddsdrift er normal 
praksis i Norge og interna-
sjonalt. Koblingen mellom 
Oljefondets investerings-
politikk og Engebøprosjek-
tet er derfor feilaktig. 

Toppen av Engebøfjellet 
består av rik malm og 
dagbruddsdrift er den 
eneste måten å drive ut 
denne på. Det planlagte 
dagbruddet er et kompro-
miss med omgivelsene. Å 
ta større deler av fjellet ut 
ved dagbruddsdrift ville 
vært mer lønnsomt, men 
for å ta hensyn til det 
visuelle landskapsinntryk-
ket vil 80 prosent av 
malmen tas ut under jord. 

Mona Schanche, 
geolog og utforskningsleder i 

Nordic Mining 
Mona.Schanche@nordicmining.com
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Mona Schanche 

Felles fiender skaper overras-
kende vennskap. Klassekam-
pen ved nyhetssjef Mímir 
Kristjánsson omfavner David 
Camerons valgseier i Storbri-
tannia fordi han deler avisens 
skepsis mot Den europeiske 
menneskerettighetsdomsto-
len (EMD). Da er det leit at 
begges kritikk er skivebom. 
EMD har mindre makt enn 
kritikerne hevder, og har 
verken dømt Storbritannia 
eller Norge for det Kristjáns-
son påstår. 

Først litt bakgrunn om 

saken om fangers stemmerett 
som har blitt så sentral i 
britisk valgkamp. EMD er 
særlig opptatt av å sikre 
rettighetene som trengs for at 
demokratiske beslutninger 
skal ivareta alles interesser, 
blant annet retten til å delta i 
valg. Når et flertall i en stat 
bestemmer at noen grupper 
ikke skal ha stemmerett 
gransker derfor EMD lovgive-
rens demokratiske drøfting. 

Slik også når britenes 
parlament frakjenner alle 
fanger stemmerett: Hvorfor 
alle fanger, heller enn visse 
grupper? En grundig drøfting 
ville forklart denne begrens-
ningen i stemmerett ut fra 
hensikten med tiltaket og ut 
fra alternative løsninger som i 
mindre grad bryter med 
menneskerettighetsforplik-

telsene. Er målet å avskrekke, 
eller er det fordi alle krimi-
nelle mangler lojalitet til det 
felles vel – eller for å vise at 
politikerne har en hard 
kriminalpolitikk? 

I Hirst-saken fra 2005 ble 
Storbritannia dømt fordi 
EMD mente at det ikke fantes 
noe belegg for at parlamentet 
noensinne hadde vurdert de 
motstridende interessene. 
EMD velger ofte ikke å 
overprøve statenes egen 
vurdering av hvorvidt de 
bryter den europeiske 
menneskerettighetskonven-
sjon, blant annet ut fra 
respekt for nasjonalt selv-
styre og lovgivers nærhet til 
det konkrete saksfelt. Men en 
slik skjønnsmargin krever at 
lovgiver faktisk har foretatt 
en demokratisk drøfting. 

Derfor ble Storbritannia felt i 
denne saken. 

Kristjánsson hevder at 
dette ikke er å verne enkeltin-
dividets grunnleggende 
rettigheter. Er stemmeretten 
ikke grunnleggende? Bør en 
vaktbikkje ikke varsle 
dersom de folkevalgte lar 
være å drøfte hva som er best 
for innbyggerne?   

Kristjánsson beveger seg så 
inn i to saker der EMD felte 
Norge. Han hevder at Dom-
stolen påtvang oss politisk 
tv-reklame. Men EMD 
konkluderte ikke så bastant i 
TV-Vest-saken. Domstolen 
aksepterte – som Høyesterett 
– at reklameforbudet hadde 
aktverdige formål om å 
forhindre uheldig forenkling 
av politiske spørsmål og å 

David Camerons EU-skepsis er lett å tyde. At Klassekampen slår følge med ham, er vanskeligere å forstå.

NEI, NEI, NEI: Klassekampens nyhetssjef har stilt seg bak David Cameron i kampen mot Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).    FOTO: TOBY MELVILLE, REUTERS/SCANPIX
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