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Når statsminister og justis
minister skriver en felles 
kronikk i Aftenposten er det 
alvor på ferde. De er også 
begge inspirert av lederen for 
Politiets sikkerhetstjeneste, 
Benedicte Bjørnland, som er 
sitert på noe hun sa da hun i 
vinter presenterte sin årlige 
trusselvurdering: «Vi som 
samfunn har sviktet i å hindre 
radikalisering.» Kronikken 
10. juni hadde tittelen «Ny giv 
mot radikalisering». 

I teksten er «radikalise
ring» brukt ytterligere 14 
ganger. Med regjeringens 
definisjonsmakt har vi 
dermed fått hjelp til å putte 
det gode, gamle ordet «radi
kal» i bås med alt kriminelt. 
Spesielt det man ikke kan 
definere. Jeg har aldri mis
tenkt Erna Solberg eller 
Anders Anundsen for å være 
radikale. I blåblå kretser er 
det ikke vanlig å ty til så 
outrerte politiske virkemidler. 
Blant folk med andre poli

tiske meninger har ordet 
«radikal» hatt en viss klang – 
kanskje endog positivt ladet.

Historisk kan vi knytte 
ordet til vår kanskje største 
sosialpolitiske kjempe, Johan 
Castberg. Han var leder av det 
som kalte seg Radikale 
Folkeparti på Gjøvik. Før ham 
ble Johan Sverdrup kritisert 
av de konservative for å være 
«radikal». I Danmark har man 
stadig et lite borgerlig parti 
som heter Radikale Venstre.

Med kronikken «Ny giv mot 
radikalisering» har man 
utsatt et historisk velkjent 
norsk ord for en form for 
systematisk omfortolkning. 
La oss tolke det tilbake igjen, 
og la det fortsatt bety «grun
dig, dyptgripende», som det 
står i ordboka. La gjerne noen 
håpe at Jonas Gahr Støre kan 
ta initiativ til en radikalise
ring av Arbeiderpartiet. 

Vi har god bruk for ordet i 
politikken framover. Så får 
PST heller prøve å utarbeide 
en definisjon av atferd som 
fører til farlig ekstremisme.

Eivind Otto Hjelle,
Oslo

e-hjell@online.no
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«Et samfunn med små 
forskjeller er den beste 
medisinen mot radikalise
ring», slår Klassekampen 
fast på lederplass 10. juni i 
forbindelse med fremleggel
sen av regjeringens hand
lingsplan mot radikalisering. 

Burde ikke heller Klasse
kampen se det som sin 
oppgave å avsløre et slikt 
misvisende begrep der 
venstreradikale slås i 
hartkorn med Arfan Bhatti 
og Anders Behring Breivik?

Assosiasjonen mellom det 
man kaller ytre høyre og ytre 
venstre, er et mye brukt 
retorisk grep mot den 
systemkritiske venstresida. 
En variant av dette, er den 
delen av totalitarianisme
forskningen der det slås fast 
at enhver utopi eller visjon 
er livsfarlig, og at ethvert 
forsøk på å bryte med det 
bestående er dømt til å ende 
med den totale undertryk
kelse. Det er klart at dette er 
skremmende perspektiver

Problemet er bare at dette 
er en ahistorisk retorikk. 
Enhver grunnleggende 
forandring som har skjedd, 
har skjedd nettopp fordi 
noen har gått mot strømmen 

og krevd denne forandrin
gen. Eller som Martin Luther 
King slo fast: «Spørsmålet er 
ikke om vi vil være ekstre
mister, men hva slags 
ekstremister vi vil være.»

Det som forener de radikale 
miljøene, ifølge Klassekam
pen, er at de søker andre 
fellesskap og virkemidler 
enn de demokratiske. Nå 
problematiserer leder
artikkelen for så vidt ikke 
demokratibegrepet, men ut 
fra konteksten virker det 
klart at det er tale om de 
institusjonene som er 
bærere av dagens demokra
tiske system. Problemet er at 
demokrati som ideal og som 
institusjon er svært ulike 
fenomener. Det er bare en 
begrenset del av samfunnet 
som er underlagt demokra
tiske institusjoner, og 
tendensen i det meste av 
verden i dag er at demokra
tiets virkeområde innskren
kes. Om venstresida da skal 
begrense seg til disse 
institusjonene, vil man være 
bundet til å begrense seg til å 
flikke på det bestående.

Det er ikke overraskende 
at en regjering utgått av 
Høyre og Frp ønsker en 
bakbundet venstreside. Men 
gjør Klassekampen det?

Mathias Bismo,
Oslo

mathias.bismo@gmail.com
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Kari Kjønaas Kjos, i Klasse
kampen 5. juni, ønsker seg 
bedre tiltak for å forebygge 
kjønnslemlestelse hos jenter. 
Det er prisverdig, og det er 
ikke vanskelig å være enig i 
at denne skikken er grusom 
og bør bekjempes. Det er 
også lett å være enig i at ett 
tilfelle er ett for mye. 

Likevel må virkemidlene  
stå i forhold til problemets 
omfang. Og virkemidlene 
må virke. 

Kjos mener helsestasjonene 
bør innføre helkroppsunder
søkelse av alle jenter ved 
skolestart, og hevder at 
jenter og gutter forskjells
behandles. Der er hun nok 
ikke helt godt informert. 

Det er lenge siden det var 
rutine å undersøke alle barn 
– verken gutter eller jenter – 
fra topp til tå ved skolestart. 
Det har rett og slett lite for 
seg, for det er sjelden man 
avdekker uerkjent sykdom 
når barna er så store. Man 
måler høyde og vekt, syn og 
hørsel, og vurderer generell 
utvikling, samspill, sosiale 
forhold og risikofaktorer. 
Videre kroppslige undersø
kelser skjer kun hvis det er 
mistanke om sykdom. 
Gutters kjønnsorganer 
undersøkes hvis det er tvil 
om at testiklene har kommet 

ned i pungen, men det er 
relativt sjelden. 

Det skjer altså ingen 
diskriminering av hensyn til 
femårige jenters bluferdig
het. 

Men la oss nå si at vi bestem
mer oss for å undersøke alle 
jenters kjønnsorganer ved 
skolestart for å avdekke 
kjønnslemlestelse. Vil det ha 
effekt? Tja. 

For det første vil dette bare 
avdekke om kjønnslem
lestelse har skjedd til da. 
Hvis vi skal forhindre at det 
skjer seinere, må vi under
søke jentene jevnlig, faktisk 
helt til de er myndige. Hvor 
ofte synes Kjos det skal skje? 
Årlig? Annethvert år? Har 
hun regnet på hva det vil 
koste å undersøke 30.000 
jenter med jevne mellomrom 
i 13 år, og hvor mye personell 
som kreves? Og hva vil hun 
gjøre med de som ikke 
møter? 

Så til undersøkelsens 
treffsikkerhet: Kvinnekjøn
net er en mangfoldig blomst, 
og kan se svært forskjellig ut 
fra kvinne til kvinne. 
Kjønnslemlestelse er også 
mangfoldig, alt fra fjerning 
av forhuden til klitoris til 
infibulering, hvor man syr 
sammen de store kjønnslep
pene. Sistnevnte er lett å se, 
men de moderate formene 
kan være vanskelig å skille 
fra normalvariantene. De 
færreste norske leger har 
inngående kjennskap til alle 
variantene av kjønnslem

lestelse, og jeg vil påstå at 
mange vil bomme, både ved 
å overse moderate former 
kjønnslemlestelse, og ved å 
slå alarm uten grunn. 

Så kan man si at alle 
helsestasjonsleger må få 
opplæring, slik at de kan 
stille diagnosen mer presist. 
Er det fornuftig ressursbruk, 
når en gjennomsnittlig 
helsestasjonslege kanskje vil 
finne ett eller to tilfeller i 
løpet av sin karriere?   

Det mest alvorlige anke
punktet handler om helse
stasjonenes rolle. Helsesta
sjonene nyter stor tillit i 
befolkningen, og de aller 
fleste foreldre møter til 
kontrollene. Helsestasjonene 
er spesielt viktige for en del 
innvandrere, som kanskje 
ikke er så velbevandret i 
norsk helsevesen, og har 
større behov for informasjon 
og veiledning enn norske 
familier. 

Hvis helsestasjonen skal 
få som uttalt oppgave å 
avdekke lovbrudd, vil denne 
tilliten fort forvitre, og da har 
vi gjort ubotelig skade på en 
viktig del av det forebyg
gende helsearbeidet. Det 
skal tungtveiende grunner 
til for å innføre et kontroll
system som undergraver en 
av hjørnesteinene i folke
helsearbeidet.  

Pernille Nylehn,
Gynekologisk avdeling, Hauge-

sund sjukehus, tidligere fastlege 
og helsestasjonslege

pernille@kleppnett.no
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Gert Nygårdshaugs dysto
pisme gir gode romaner, men 
dårlige politiske løsninger. 
Det er ingen tvil om at vårt 
levesett ødelegger mennes
kenes livsgrunnlag i et 
dramatisk tempo. Enda mer 
dramatisk er det å ta til orde 
for å «desimere» verdens 
befolkning, i Klassekampen 
30. mai. Det kan minne om 
økofascisme, og Nygårds
haug skriver ikke et ord om 
hvordan dette skal skje. 

OleJacob Christensen 
viser i tilsvar 3. og 7. juni at 
vi kan gi mat til flere uten å 
redusere verdens befolk
ning. Hos begge er det 
viktigste klassespørsmålet, 
nemlig spørsmålet om makt, 
borte. 

Hvem har makt til å forme 
hvordan vi forvalter natur
resursene globalt? Hvem har 
ansvaret? Det er ikke det 
store flertallet av verdens 
befolkning. 

Derimot er det et lite 
mindretall og deres multina
sjonale selskaper som sørger 
for at politikken innrettes 
etter økonomisk vekst og økt 
forbruk. Derfor må vi hugge 
mer regnskog, hente ut mer 
metaller og mineraler, og 

skape flere miljøskadelige 
utslipp. 

Heldigvis er ikke dette 
den eneste formen for 
menneskelig sivilisasjon. Vi 
kan bryte med den kapitalis
tiske måten å produsere og 
få en mindre og mer rettfer
dig økonomi. Landbruket er 
et godt eksempel. Vi må ta et 
oppgjør med storselskapene 
for å gå fra industrialisert 
monokulturlandbruk til en 
mer bærekraftig modell. Når 
kapitalen skal vokse, blir 
ikke bratte skrenter dyrket 
eller dyr sendt på fjellbeite 
der de vokser seint hvis det 
går raskere med kraftfór i 
fjøset. 

Landbruksforskeren Scialab
ba med flere viste i 2007 
hvordan verdens matpro
duksjon kunne øke med 80 
prosent gjennom økologisk 
landbruk. Noen steder vil 
avlingen gå ned, men 
summen vil likevel vokse 
fordi småbønder produserer 
70 prosent av maten som 
spises. Men dette gir ikke 
rask inntjening eller økt 
profitt for de multinasjonale 
selskapene. Istedet fokuse
rer de, og deres lobbyister i 
politikken, på løsninger som 
sikrer store dyr og høye 
avlinger på kort sikt. 

Kunstgjødsel er en slik 
løsning. Det er også en av de 
viktigste driverne til erosjon 

på lang sikt. Med kunstgjød
sel får plantene næringen de 
trenger raskt og høyt oppe i 
jordlaget. De bruker ikke 
energi på lange røtter, som er 
det som på sikt sikrer en 
jordkvalitet som holder på 
både vann og næringsstoffer. 
Veksellandbruket, der man 
roterer mellom ulike avlin
ger og eng, bedrer jordkvali
teten, øker næringsinnhol
det og hindrer sykdoms
spredning. Overdreven bruk 
av kunstgjødsel er en av 
årsakene til at mer enn en 
tredjedel av verdens matjord 
er helt eller delvis ødelagt. 

Det finnes mye forskning 
som viser hvordan vi kan få 
mer mat uten å ødelegge 
ressursgrunnlaget. Universi
tet i Lausanne i Sveits har 
vist at soppen Glomus 
Intraradices kan leve i 
symbiose med risplanter og 
bidra til at de tar opp næ
ringsstoffer lettere. Det kan 
femdoble risveksten. 
Universitet i Adelaïde i 
Australia har krysset hvete 
og einkorn og fått en ny type 
hvete som tåler salt jords
monn. Dette er godt nytt for 
fattige småbønder. Men ikke 
for Yara og Monsanto, som 
vil stritte i mot. Det er dette 
som er problemet – ikke at 
folk føder barn. 

Elin Volder Rutle,
miljøpolitisk talsperson i Rødt 

elinvr@gmail.com
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