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Kort sagt

Espen Barth Eides kronikk i Aftenposten 18. 
september etterlater fortsatt en uklarhet 
med hensyn til om norske jagerflyvere som 
opererte over Libya, var lovlige mål. Jeg er 
enig med ham når han sier at libyske myn-
digheter ikke hadde – i folkerettslig forstand 
– rett til å gå til militære angrep på dem som 
på FNs vegne gjennomførte Sikkerhetsrådets 
vilje. Men dette gjelder, forenklet sagt, på 
statsnivå og ikke på soldatnivå.

Krigens folkerett
Krigens folkerett opererer med to regel-
sett. Det ene handler om når det er rett å gå 
til krig. Det kalles jus ad bellum. Det andre 
handler om hvordan krig skal utkjempes. 
Det kalles jus in bello, og er i hovedsak det 
samme som det man ofte kaller humanitær-
retten. Reglene for hvordan krig skal utkjem-
pes er de samme, enten staten har rett til å 
bruke militær makt, eller ikke. Loven er lik 
for Loke som for Tor. Spørsmålet om hvorvidt 
det skulle gjelde noe annet for FN-autoriser-
te tvangsoperasjoner ble diskutert i 1994 da 
det ble vedtatt en konvensjon om beskyttelse 
av FNs fredsbevarende operasjoner. Tanken 
ble forkastet, fordi det er en avgjørende for-
skjell mellom å bevare fred og å gjennom-

føre et vedtak med våpenmakt. Da vedtekte-
ne for Den Internasjonale Straffedomstolen 
ble fremforhandlet i 1998, ble angrep på FNs 
fredsbevarere gjort til krigsforbrytelse, men 
ikke angrep på soldater som gjennomfører 
tvangsoperasjoner med mandat fra FN.

Århundregammelt prinsipp
Prinsippet om at krigens regler er de samme 
uansett om man kjemper for en «rettferdig 
sak» eller ikke, er gammelt og ble illustrert 
av Shakespeare i skuespillet Kong Henrik V. 
Der beskriver han en ordveksling natten før 
slaget ved Agincourt i 1415 mellom kongen, 
som opptrer inkognito, og noen av hans sol-
dater. Kongen prøver å sette mot i soldatene 
ved å vise til at kongens sak er rettferdig og 
ærefull:

« ... his cause being just and his quarrel ho-
nourable.

Will: That’s more than we know.
Bates: Ay, or more than we should seek af-

ter; for we know enough if we know we are the 
king’s subjects. If his cause be wrong, our obedi-
ence to the king wipes the crime of it out of us.»

Dette prinsippet – at soldaten ikke hef-
ter for om myndighetenes beslutning om å 
gå til krig er rettmessig eller ikke – har vært 
fulgt av nasjonale og internasjonale domsto-
ler i århundrer og må også gjelde for libyske 
luftvernartillerister som måtte ha lykkes i 
å skyte ned en norsk F-16. Luftvernartilleris-
tens handling ville ha vært straffri, som en 
lovlig krigshandling på soldatnivå. Det er 
dette som ligger i at norske jagerflyvere var 
lovlige mål.

Norske jager-
flyvere var lovlige 
mål i Libya

Handlingen ville vært straffri dersom libyske 
luftvernartillerister hadde lykkes 
i å skyte ned en norsk F-16.

Debatt
Arne Willy Dahl
tidligere 
generaladvokat

24. mars 2011: Et av de norske F-16 jagerflyene tar av fra flyplassen Souda på Kreta, der flyene 
var stasjonert for å delta i FN-operasjonen i Libya.   
Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret/ntB scanpix 

Feil av Tajik
I en kronikk i Aftenposten den 
16. september påstår Hadia Tajik 
at produktiviteten i arbeidslivet 
går ned. Det er feil. I henhold til 
SSB har arbeidsproduktiviteten 
i norsk næringsliv hatt en årlig 
økning de siste 40 årene og er 
mer enn fordoblet i denne pe-
rioden. 

Vi går mot et «løsarbeidersam-
funn» som ikke er «like trygt, 
godt organisert og produktivt 
lenger», skriver Tajik. Ved å kon-
kurranseutsette mer av arbeids-
livet kan hun ha belegg for å si at 
arbeidstageres trygghet svekkes. 
Når hun sier at arbeidslivet ikke 
er like godt organisert som før, 
regner jeg med at hun sikter til 
fallende interesse for å organi-
sere seg i LO. Men å si at produk-
tiviteten svekkes er altså feil. Det 
er helt legitimt å motarbeide 
endringer i arbeidslivet, men 
da bør argumentasjonen være 
basert på fakta og ikke feilaktig 
synsing.
Kåre Rygg Johnsen
sivilingeniør 

Rydd opp, Aleris!
Aleris burde være mer ydmyke i 
møte med fakta, heller enn å an-
klage motstandere for faktafeil. 
Administrerende direktør i Ale-
ris, Erik Sandøy, svarer på mitt 
innlegg om profittfri velferd ved 
å angripe meg for å skrive feil, i 
et innlegg der han selv kommer 
med høyst tvilsomme påstander.

Han påstår at det ikke er riktig 
at de har brukt konsulenter som 
erstatning for faste ansatte. Tvert 
imot påstår han at Aleris har «in-

Merkelig støtte 
til Solheim
Therese Sollien hevder 14. sep-
tember at FNs miljøsjef Erik Sol-
heim har rett: Nordmenn skal 
ikke ha dårlig samvittighet for å 
fly. Selv er han i luften 100 dager 
i året – og er storfornøyd.

Ifølge Sollien er det ikke de 
som flyr som dummer seg ut, 
men de som velger å la være, slik 
som MDG-politikere som tar to-
get.

Sollien siterer Ban Ki-moon: 
«Det vi krever av andre, må vi 
gjøre selv.» Men Solheim krever 
ikke noe av noen – ikke av seg 
selv som klimatoppleder, ikke 
av Ola og Kari som ligger på ver-
denstoppen i flyvninger. Sollien 
krever ikke lederskap av Solheim 
og tar avstand fra dem som gjør 
det. Hun tilskriver miljøforkjem-
pere en kullsviertro på at appel-
ler til dårlig samvittighet er det 
som vil løse klimakrisen. Og hun 
stiller den individuelle handling 
– tog fremfor fly – i et latterlig lys: 
som fullstendig fåfengt.

Den individuelle samvittighe-
ten løser ikke problemet – hvem 
påstår det? Det kreves struktu-
relle endringer, slik Sollien anty-
der. Like fullt må vi, hver og en, 
svare for våre individuelle valg. 
Løsningen må kombinere det 
individuelle og det strukturelle, 
ikke spille dem ut mot hveran-
dre. 
Arne Johan Vetlesen
professor i filosofi, 
Universitetet i Oslo 

Ja til nye sykehus 
i Oslo, men ikke 
på Gaustad
I Aftenposten 14. september har 
helseministeren et innlegg hvor 
han slår fast at nye sykehus skal 
bygges på Aker, Gaustad og Ra-
diumhospitalet, og at Ullevål på 
sikt skal nedlegges. Ganske opp-
siktsvekkende når utredningen 
av Gaustad-alternativet ikke vil 
være ferdig før i desember i år. 

Da styret i HSØ i juni 2017 be-
handlet sak 072/2017 var et av 
vedtakspunktene: «5. Styret på-
peker at det er knyttet gjennom-
føringsrisiko til lokaliseringsal-
ternativene og ber om at det 
ikke utelukkes alternativ plas-
sering innen Oslo universitets-
sykehus HFs tomtearealer om 
risikobildet tilsier dette. Styret 
skal holdes orientert underveis i 
utredningen og spesielt knyttet 
til gjennomføringsrisiko.» 

Å hevde at Gaustad-utbyggin-
gen er vedtatt, er altså direkte 
feil. Vi har en helseminister som 
tar beslutninger før utredninger 
er fullført og på tvers av styre-
råd! Og når han snakker om at 
alternativet på Ullevål er rehabi-
litering av gamle bygninger, er 
også det feil. Det som er foreslått, 
er å bruke eksisterende bygg 
yngre enn 22 år og ferdig reha-
biliterte eldre bygg som samlet 
har størrelse med det som plan-
legges på Aker til 10 milliarder 
kroner. Det trengs også ett nytt 
bygg, cirka en tredjedel av det 
som planlegges på Gaustad og 
tilvarende billigere. 

Helseministeren er feilinfor-
mert på dette punktet. Mht. hva 
fremtidens teknologi kan bidra 
med, vil det bli likt for begge al-
ternativer og dermed irrelevant 
i diskusjonen om hvor region-
sykehuset best og billigst kan 
utvikles. 
Rolf Kåresen
tidligere sjeflege.
Ullevål sykehus 

tervjuet alle våre konsulenter 
innen psykisk omsorg og gitt til-
bud om fast stilling til dem som 
er kvalifiserte og ønsket det». 
Den påstanden ser svært beten-
kelig ut i lys av at 26 konsulenter 
hos Aleris Ungplan & BOI nett-
opp har saksøkt selskapet fordi 
de ikke har fått faste ansettelser, 
og krever å bli regnet som det.

Hvis det stemmer at de har fått 
tilbud om fast ansettelse, hvor-
for saksøker de Aleris da?

Aleris er en dominerende ak-
tør innen helse og omsorg. De 
har over mange år tjent store 
penger på å ha folk ansatt som 
konsulenter heller enn faste an-
satte. De som jobber som kon-
sulenter, har langt dårligere 
lønns- og arbeidsvilkår enn om 
de hadde blitt regnet som vanli-
ge ansatte. De kan sies opp uten 
grunn på en måneds varsel, og 
de er ikke, slik Aleris ser det, om-
fattet av arbeidstidsreguleringer 
i arbeidsmiljøloven. Dette er fak-
ta. Jeg skulle ønske Aleris brukte 
litt mindre tid på å anklage dem 
som stiller kritiske spørsmål i 
pressen og litt mer tid på å rydde 
opp i uholdbare forhold i egen 
bedrift. 
Audun Lysbakken 
partileder, SV 
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