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Jeg får lyst til å ringe Knausgård og 
skrike til ham: «Herregud, vi har 
allerede en masse menn i Sverige 
det er veldig synd på. Vi trenger ikke 
importere en til fra Norge!»

Jonas Gardell svarer på Karl Ove 
Knausgårds Sverige-kritikk, i 

Aftenposten

Hvorfor skal alle ha ei hytte på 
fjellet, et naust ved sjøen og en 
ubrukelig mastergrad?

Håkon Avseth om «Generasjon 
Prestasjon», på NRK Ytring

Er i grunnen litt skremmende at 
ro, orden og sikkerhet sikres av 
folk som føler de bør pensjonere 
seg når de er 57.

Sætre Hanssen på Twitter

Skal vi ikke endre kulturen før vi 
endrer på underlivet?

Medisinstudent Ellen Støkken 
Dahl tar til orde for å forby 

intimkirurgi, i Natt&Dag

Magerholm-Sykkylven, svelefri 
ferge, sulten!

Jonas Gahr Støre på Twitter

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

forhindre at kapitalsterke 
grupper får for stor innfly-
telse. De var også enige i at 
forbudet ikke fremmet disse 
formålene i denne saken – 
som gjaldt Pensjonistpartiets 
reklame. Men det kan være 
andre måter å regulere adgan-
gen til audiovisuelle medier 
enn totalforbud, og EMD fant 
derfor at totalforbudet er ufor-
holdsmessig. Hvilke alterna-
tiver som passer i den norske 
konteksten er opp til norske 
folkevalgte. Det er vanskelig 
å se at Norge er blitt nevne-
verdig plaget av politisk 
reklame som følge av denne 
dommen. 

Kristjánsson hevder 
dernest at EMD gikk inn i 
«tomtefestesaken» for å 
avgjøre den politiske interes-
sekampen mellom ulike 

samfunnsklasser. Igjen 
stemmer dette dårlig med hva 
EMD gjorde. EMD bestred 
ikke at hensynet til en sosial 
rettferdig fordeling kunne 
tilsi at mindre enn full 
markedsverdi av verdistig-
ningen tilfalt tomteeierne. 
Domstolen så det bare som 
sin rolle å avklare om valg av 
kompensasjon var utenfor 
statens vide skjønnsmargin i 
dette tilfelle. 

EMD konstaterte at det ikke 
fantes belegg for at Stortinget 
hadde vurdert om denne 
delen av loven ville ivareta en 
‘rimelig balanse’ (‘fair 
balance’) mellom 
interessene til 
tomtefesterne og 
tomteeierne. EMD 
felte altså Norge 
dels fordi den ikke 
fant tilstrekkelig 
spor av at myndig-
hetene har tatt 
alvorlig de rettighe-
tene som Norge har 
forpliktet seg til ved 
å slutte seg til den 
europeiske men-
neskerettighets-
konvensjon. 

Resultatet er 
igjen ikke at EMD 
avgjør den politiske 
interessekampen, men at 
Stortinget må ta opp saken på 
nytt og vise tydeligere at den 
tar sitt ansvar som folkevalgt 
lovgiver, og drøfter alternati-
ver opp mot viktige hensyn 
– deriblant de menneskeret-
tighetene tidligere storting 
har forpliktet Norge til. En av 
disse rettighetene er privat 
eiendomsrett.

Kristjánsson hevder at 
dette er eksempler på «en 
utvikling der folkestyret 
tappes for makt til fordel for 
overnasjonale domstoler». 
Men ut fra EMDs beskrivelse 
av saken har dette vært en 
lovgivning som ikke lever 
godt nok opp til demokratiske 
minstestandarder. Denne 
kontrollen er viktig i noen-
lunde velfungerende demo-
kratier og ikke minst: i 
mindre demokratiske stater 
enn Storbritannia og Norge. 
Slik bidrar EMD til å styrke 
den form for nasjonalt 
demokratisk selvstyre som 
har krav på respekt. EMD og 
rettsliggjøring er dermed 
ikke nødvendigvis i konflikt 
med demokratisk selvstyre.

Minst tre viktige spørsmål 
forblir ubesvart. Hvorfor 
Cameron kjørte fram en 
forvridd versjon av saken om 

fangers stemmerett i valg-
kampen er ikke så vanskelig 
å forstå. Det er nærliggende å 
peke på kampen om velgere 
på den politiske høyresiden 
med stor skepsis til både 
liberalisme og EU, men uten 
interesse av å lese seg opp på 
hva EMD faktisk sier og 
forskjellen mellom EMD og 
EU.

Hvorfor Kristjánsson slår 
følge er vanskeligere å forstå. 
EMD bidrar klart til å fremme 
et velfungerende folkestyre 
som respekterer menneske-
rettigheter i Europa – særlig i 
land der rettsstatsidealene 
står svakt, men også der de 

folkevalgte en 
sjelden gang ikke 
tar menneskerettig-
hetsforpliktelsene 
på alvor – som i 
Norge og Storbritan-
nia. Vi risikerer at 
EMDs vern om det 
legitime folkestyret 
rakner der det 
trengs mest, hvis 
Storbritannia 
faktisk trekker seg 
ut. 

Hvordan forbedre 
EMD er et langt 
viktigere og vanske-
ligere spørsmål. 

Domstolen har gjort mye for å 
halvere køen av saker, ned til 
under 70.000 per 1. januar i år. 
En praktisk utfordring er å 
luke bort de grunnløse 
henvendelsene på forsvarlig 
vis, en annen er hvordan 
EMD kan styrke det nasjo-
nale menneskerettighetsver-
net i de statene som trenger 
det mest. Et tredje hovedtema 
er å forbedre praksisen med å 
tilkjenne stater en skjønns-
margin, slik at EMD støtter 
opp om folkestyret når det er 
verdt respekt, og samtidig 
slår ned på uforsvarlig 
maktmisbruk – på forutsig-
bare måter. 

Et siste viktig tema er 
hvordan EMD kan bli korri-
gert i de saker Domstolen tar 
feil. Reaksjonene kan spenne 
fra høylytt saklig mediepro-
test til velbegrunnet ‘sivil 
ulydighet’ mot uriktige 
enkeltavgjørelser – hele tiden 
ut fra en respekt for å bevare 
det menneskerettighetsver-
net som er bygget opp etter 
krigen. Men verken Kristjans-
son eller Cameron gir eksem-
pler på påstått maktmisbruk 
fra EMDs side.

Geir Ulfstein og  
Andreas Føllesdal,
ledere, PluriCourts

andreas.follesdal@jus.uio.no

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

EMD bidrar 
klart til å 
fremme et 
velfunge-
rende fol-
kestyre.

GLOBALT KRAV: Det er uforståelig at Norge ikke stiller seg bak et 
bindende atomvåpenforbud, skriver K. Margrethe Tingstad.
  FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Konferansen NPT-Review 
2015 om ikkespredningsav-
talen (NPT) i New York 
nærmer seg avslutning. Vi 
har fulgt diskusjonene på 
om hva som bør skje 
innenfor atomnedrustning i 
den kommende periode. Det 
synes å være stor usikkerhet 
om hva resultatet blir, og om 
det vil bli en ny avtale. 

Et stort flertall av stater 
har uttrykt alvorlig bekym-
ring over de katastrofale 
humanitære konsekvensene 
ved bruk av atomvåpen og 
forlanger at de aldri under 
noen omsten-
digheter blir 
brukt igjen. Et 
lite antall 
stater, spesielt 
de som selv 
har atomvå-
pen, motsetter seg dette. 

Atomvåpenstatene oppfyller 
ikke forpliktelsene i artikkel 
VI i NPT-avtalen om ned-
rustning, men driver med 
ressurskrevende modernise-
ring av sine atomvåpen. 

Siden NPT avgjør alt ved 
konsensus er det høyst 
sannsynlig at sluttdokumen-
tet blir preget av vage 
formuleringer som tillater 
atomvåpenstatene å fort-
sette på denne måten i en ny 
femårsperiode. Splittelsen 
mellom atomvåpenstatene 
og de som ikke har, har aldri 
vært større. Vi er veldig 
bekymret over denne 
situasjonen.

Den forrige norske 

regjeringen startet en ny 
prosess for atomnedrust-
ning ved å arrangere de 
store regjeringskonferan-
sene i Oslo i 2008 og 2013. 
Oslo-konferansen i 2008 var 
det første virkelige forsøket 
på å bringe nedrustning ut 
av atomstatenes enemerker 
ved å inkludere ikke-atom-
våpenstatene til samarbeid 
mot et felles mål. 

Vi har ikke råd til å la 
denne prosessen stanse opp. 
En vanskelig politisk 
situasjon mellom stormak-
tene kan ikke begrunne 
fortsatt satsing på selv-
mordsvåpenet atombomben. 

Vi ber om at regjeringen, 
med utenriksminister Børge 
Brende i spissen, støtter 

prosessen for 
atomnedrust-
ning og 
viderefører 
det initiativet 
den forrige 
regjeringen 

startet. Over 80 stater har 
sluttet seg til Østerrikes 
løfte om å arbeide for en 
bindende avtale som forbyr 
og eliminerer atomvåpen. 
Det er uforståelig for oss at 
ikke Norge er enig i dette. 

Vi venter på at en gruppe 
regjeringer vil annonsere 
starten på forhandlingen 
mot en ny konvensjon som 
forbyr atomvåpen ved 70-års 
markeringen for Hiroshima 
og Nagasaki i august i år. Vi 
forventer at Norge slutter 
seg til Østerrikes løfte og 
blir aktive når arbeidet for 
en konvensjon starter.

K. Margrethe Tingstad,
landsleder, Internasjonal 

kvinneliga for fred og frihet
margrethe.tingstad@nina.no

Ta til vettet, Brende

Vi forventer 
at Norge 
slutter seg 

til Østerrikes løfte.

ATOMVÅPEN
K. Margrethe Tingstad

En merkelig  
sengekamerat


