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Mens vi har elleve år på oss
for å halvere utslippene av 
klimagasser for å unngå en 
katastrofe som ingen 
kjenner konsekvensene av, 
så planlegges det ene 
byggeprosjektet etter det 
andre. Selv grønne politi-
kere turer frem: nå vil
MDG-byrådet i Oslo bygge 
Fornebu-banen, og flere
partier slåss for jernbane i 
Nord-Norge, vindmøller og 
enorme veiprosjekter. Ap
og Høyre vil ha nye 
storsykehus og regjerings-
kvartal, og Senterpartiet 
stadig flere veier i distrik-
tene. Hva er galt med folk? 

Nå må all klimaskadelig 
aktivitet stoppes, og det 
med en gang. Statsbygg-
sjef Harald Nikolaisen har
selv sagt det: «Vi klarer
aldri å bygge oss ut av 
klimakrisen.» (Aftenpos-
ten). Bare byggingen av det 
nye Nasjonalmuseet 
tilsvarer flere tusen 
bilturer rundt ekvator. Hva
blir CO2-avtrykket til
Regjeringskvartalet? Det 
er det ingen som vet. 
Planlagt infrastruktur i 
denne perioden vil slippe 
ut 37 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter (Zero). 
Nå må alle dere byggekåte 
politikere legge hendene i
fanget. Så får ekspansjo-
nen og de staselige miljø-
byggene komme den
dagen vi har fått kontroll
med den globale tempera-
turøkningen. 

Det er ubegripelig at det 
kun er partiet Rødt som vil
stoppe veksten.

Steinar Hunnestad,
Oslo

steinar.hunnestad@gmail.com

Full stopp!
KLIMA
Steinar Hunnestad

Vi er glade for at Rødt ved 
Berit Jagmann (Klassekam-
pen 31. august) endelig 
svarer på kritikken angå-
ende Arne Byrkjeflots 
tillitsverv i partiet, og vi tar 
imot invitasjonen til en åpen 
diskusjon om hvordan Rødt
best mulig skal håndtere 
slike saker. Svaret på
oppropet fra 17 feminister 
tar oss rett til kjernen av 
problemet av Trondheimssa-
ken, nemlig rapporten fra
Behandlingsutvalget (BU) 
ledet av Jagmann selv i 2013.

All kritikk av Byrkjeflots
fortsatte rolle i partiet har 
siden 2013 blitt effektivt 
stilnet med henvisning til 
denne rapporten. Grunnet 
sakens natur, er den fullsten-
dige rapporten unndratt 
offentligheten. Uavhengig 
av detaljene i denne rappor-
ten mener vi at konklusjo-
nen, slik den kommer fram i
den offentlige delen av den, 
er truffet på sviktende 
grunnlag. Vi vil derfor 
benytte anledningen til å ta 
tak i noen sentrale argumen-
ter i den offentlig tilgjenge-
lige versjonen av rapporten 
som Jagmann repeterer i sitt 
innlegg, og som utgjør 
grunnlaget for avgjørelsen 
om å ikke ta ut disiplinær-
sak mot Byrkjeflot. 

Vi skriver vår kritikk 
offentlig fordi vi har erfart at 
det ikke finnes interne
kanaler med reelle mulighe-
ter for diskusjon. Da Rødt
Universitetslag Trondheim
sendte forslag om å anke
BUs rapport om Trond-

heimssaken til landsmøtet,
ble de innkalt til et uformelt 
møte med partisekretær og 
fylkesleder. Dette ble 
opplevd som en sterk 
oppfordring til å trekke
forslaget. Da dette ikke ble
gjort, avviste sentralstyret 
forslaget, og forslagsstillerne 
fikk dermed ikke mulighe-
ten til å presentere saken for
landsmøtet. I realiteten 
finnes det ingen ankemulig-
heter, og det klimaet som har
etablert seg siden 2013, 
særlig etter de kollektive
utmeldingene fra partiet, har 
gjort det nærmest umulig å 
ta opp Trondheimssaken.

BUs rapport slår fast at 
Trondheimsstyrets innblan-
ding i forholdet mellom den
unge kvinnen og Byrkjeflot 
var en «umyndiggjøring» av 
henne. Ved å blande seg inn i
et forhold som kvinnen selv
hadde inngått, motarbeidet 
partiet hennes vilje, og 
gjorde dermed ikke plass for
henne som ung og sårbar 
kvinne. BU sin posisjon er 
tilsynelatende at feministisk 
praksis styres av å fremme 
kvinners frie valg. 

Med slike holdninger
unnlater de å ta patriarkalske
og andre strukturer i betrakt-
ning, og denne liberalfemi-
nistiske posisjonen har
ingenting i Rødt å gjøre.

Jagmann skriver at 
kvinnen selv ikke ønsket at 
saken skulle behandles i 

styret. Det er naivt å legge 
dette til grunn for behand-
lingen av et slikt forhold. Det
kan være mange grunner til 
at et offer for maktmisbruk 
vil si noe slikt, inkludert 
skam og frykt. Disse 
følelsene, og kilden til 
dem, vil svært sjelden 
komme tydelig fram,
og de vil kunne være
blandet eller forveks-
let med positive 
følelser. Det er derfor
uhyre viktig å ha forhånds-
bestemte retningslinjer for 
hvordan partiet skal behand-
le slike forhold når de 
oppstår.

Resultatet av å vektlegge 
den «svakere partens» valg,
er at denne blir nødt til å 
bære ansvaret alene, mens 
den «sterkere parten»
slipper unna. Igjen kommer
dette til uttrykk på svært 
subtile måter, som i Jag-
manns innlegg hvor hun 
skriver om «unge kvinners 
valg», men ingenting om 
valgene til eldre menn i 
maktposisjoner. Da slipper
de unna søkelyset, og det blir
lettere å overse deres 

kritikkver-
dige handlin-
ger. 

Jagmann 
skriver at 
«asymmetris-
ke forhold er 
vanskelige,
men så lenge 
det er frivillige 

forhold mellom voksne kan
de ikke løses med disiplinær-
tiltak,» og forkaster i praksis 
alt av partiretningslinjer for 
seksuelle forhold.

Til tross for at Jagmanns
innlegg og rapporten til BU 
anerkjenner stor forskjell i 
alder, i sosial og politisk

anseelse samt andre omsten-
digheter som må ha gjort 
situasjonen uhyre vanskelig

for kvinnen i saken,
konkluderer de

med at det ikke
var snakk om 
maktmis-
bruk. Det er 
tydelig at 
terskelen for

å kalle noe 
«maktmis-

bruk» har vært 
svært høy. Jagmann

skriver at dette ikke var
noen «metoo-sak om 
overgrep eller andre straff-
bare forhold». Tilsynelaten-
de er kravet for å opprette 
disiplinærsak like høyt som
kravet for å bli dømt i 
rettsvesenet. En slik praksis 
vil virke avskrekkende på 
dem som er i en vanskelig
posisjon og kanskje allerede 
frykter for å ikke bli hørt og
trodd.

Det er tydelig i gjennomles-
ningen av BU sin rapport at 
metoo-kampanjen har ført 
til en endring i vår kollektive
bevissthet angående kjønn, 
makt og seksualitet, og at 
gjennomgangen av denne 
saken representerer et «før
metoo». I lys av den forny-
ede bevisstheten om seksu-
ell trakassering som Rødt 
også har anerkjent ved å 
revidere sine retningslinjer, 
stiller vi oss bak det avviste 
forslaget til Universitetsla-
get om å åpne saken for en
ny gjennomgang.

Gelayoul Salamelahi, Rikke 
Storesund Mohn, Helena Frisk 

Delija, Andreas Janssønn, Sean 
Christopher Høiland, Johanna 

Myrvang Løvås, Paula Myrvang 
Løvås, Frida Borstad, Waad 

Alrady, Lauritz Guldal Einarsen, 
Ina Haukvik, Frida Rystad Aune, 

Tale Hammerø Ellingvåg
Rødt-medlemmer

Nødvendig metoo-oppvask

Det er tydelig 
at terskelen for 
å kalle noe 
‘maktmisbruk’

har vært svært høy.

RØDT
Felles opprop

For å bygge et gigantsykehus 
på Rikshospitalet/Gaustad, 
gikk styrene i Helse Sør-Øst 
(HSØ) og Oslo universitetssy-
kehus (OUS) inn for å «slak-
te» Ullevål sykehus og selge 
det, mot viljen til 23.000 
ansatte, representert av seks 
valgte representanter i de to 
styrene. Mistilliten tvang 
OUS-direktør Bjørn Erikstein 
til å ta sin hatt og gå, men fem 
politisk oppnevnte represen-
tanter for OUS, som sa ja til 
nedleggelsen, hadde fortsatt 
tillit til ham. 

Var dette en demokratisk 
prosess, og var aktørene 
habile? Var de uavhengige av 
helseministeren og hans mål 
om å legge ned Ullevål? For å 
vurdere det, må man vite noe 
om styringen av de regionale 
helseforetakene. De er 
oppbygd med et styre som 

består av åtte personer. Fem 
av dem, altså flertallet, er 
oppnevnt av helseministeren, 
og tre er valgt blant de 
ansatte. Dermed er majorite-
ten i disse styrene personer 
som har fått en maktposisjon, 
og det styrehonorar som 
følger, direkte eller indirekte, 
av helseministeren.

Hvem er så de fem i OUS-
styret som anbefalte HSØ å 
ofre Ullevål? Leder av styret, 
Gunnar Bovim, er professor i 
nevrologi. Han var først 
direktør for St. Olavs hospital, 
så direktør for Helse Midt-
Norge og så rektor ved NTNU, 
der han nettopp trakk seg på 
grunn av inhabilitet. Bovim 
er den eneste legen av de fem, 
den eneste med helseutdan-
nelse og en langvarig støtte-
spiller for helseforetaksmo-
dellen. Han har dermed ingen 
grunn til å si systemet eller 
helseministeren imot.  

Svein Stølen er professor i 
uorganisk kjemi og rektor 
ved Universitetet i Oslo (UiO). 
For UiO er det store ting i 

vente da nye Gaustad Syke-
hus skal romme 8000 kvadrat-
meter nye universitetsarealer. 

De siste tre er alle utdannede 
økonomer uten helsefaglig 
bakgrunn. Anne Catrine 
Tanum betegnes som «bok-
arving», men er også omdis-
kutert tidligere styreleder i 
DNB og nå styreleder i Den 
Norske Opera. Med sitt store 
nettverk innen privat og 
offentlig virksomhet, er hun 
habil når det er snakk om å 
selge Ullevåltomta til private 
eiendomsutviklere? 

Berit Kjøll er nå omstridt 
president i Norges idrettsfor-
bund, anklaget for hemmelig 
bruk av PR-byrå for å bli 
valgt. Hun har tidligere hatt 
lederstillinger i firma som 
blant annet Flytoget, Huawei, 
Telenor og Tusenfryd og er 
dermed også «styregrossist» 
med nær tilknytning til det 
private næringsliv. Innsatt av 
hvem? Er hun skikket/habil? 

Sist, men ikke minst, er 
tidligere departementsråd 
Tore Eriksen, som har vært 

den nærmeste rådgiveren til 
fem finansministere. Eriksen 
ble i 2018 utnevnt til styret av 
Sven Gjedrem, som først ble 
utpekt av ministeren som 
styreleder i HSØ. Koblingen 
Eriksen-Gjedrem er tett: 
Eriksen overtok jobben som 
finansråd etter Gjedrem i 
1999–2010 mens Gjedrem var 
Sentralbanksjef, deretter fikk 
Gjedrem jobben som finans-
råd tilbake i 2011–2015. 

Gjedrem er en uttalt 
forkjemper for nedleggelsen 
av Ullevål.

Svaret på spørsmålet om 
dette er et demokratisk 
system, er et ubetinget nei. 
Ingen som utpekes til en 
maktposisjon er uhildet i 
forhold til den som ga dem 
posisjonen. Videre er kunn-
skapen om helsefag langt 
under pari blant de utpekte. 
Når Høie utpeker økonomen 
Gjedrem, som igjen utpeker 
sin tidligere kollega Eriksen, 
samt de andre, kan 23.000 
ansattes styrerepresentanter 
si hva de vil. Aktivister kan si 

hva de vil. Sp, Rødt, Venstre, 
Frp, KrF og Helsepartiet kan 
si hva de vil. Det betyr 
ingenting! De fem utpekte og 
helseministeren har full 
kontroll på beslutningen. 

Dette er helseforetaksmodel-
lens grunnleggende demo-
kratiske svakhet. En person, 
helseministeren, gis i realite-
ten myndighet til å utpeke 
majoriteten i styrer med makt 
til beslutninger i 50-milliar-
dersklassen etter først å ha 
sagt hvilken løsning han vil 
ha gjennom sitt «målbilde». I 
dette tilfellet å nedlegge 
Norges største sykehus, 
Ullevål, for at den enorme 
tomten, fellesskapets eie, skal 
selges til høystbydende 
entreprenør. Sykehussaken i 
Oslo viser at denne ledelses-
modellen ikke forvalter 
folkets verdier på en god 
måte. Den er grunnleggende 
udemokratisk.

Oluf Dimitri Røe,
overlege Helse Nord-Trøndelag  

og medlem av Helsepartiet
olufdroe@yahoo.no
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